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ABSTRACT 

Author  Kaveh Arfazadeh Roudsari 

  

Tutor Curt Scheutz & Jurek Millak 

 

Title  Bank Funds-A comparative study of Sweden's four large banks 

 

Problem How has the Swedish big banks managed their funds concerning risk and return?  

 

Objective The main purpose of the study is to investigate Sweden's four large banks, concerning 

risk and return, to see if there are any differences between them. The paper will also 

investigate the following sub sections: are there any differences in how the banks have 

succeeded in managing geographically targeted funds and if there are any differences 

in how funds are performing according to the fund size.  

 

Method  The study is based on a quantitative method and has a deductive approach. The 

selection consists of all of the four banks Swedish and Nordic funds (according to 

morningstar.se 's categories "Sverige" and "Norden"). The study is based on secondary 

data gathered from sources such as Morningstar, Affärsvärlden, Dagens Industri and 

the Swedish National Banks websites.   

 

Results Swedbank Robur has performed the highest results in the case of Swedish funds. 

Handelsbanken has performed the highest results in the case of Nordic funds and the 

total of all funds that are in the study. Based on the results of the study it was possible 

to distinguish a link between fund size and the annual return.   
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Sammanfattning 

Författare  Kaveh Arfazadeh Roudsari 

Handledare Curt Scheutz & Jurek Millak 

 

Titel  Bankfonder – En jämförande studie av Sveriges fyra storbanker  

 

Problem Hur har de svenska storbankerna lyckats i sin fondförvaltning gällande risk och 

avkastning?  

 

Syfte Studiens huvudsyfte är att undersöka de fyra svenska storbankernas fonder, gällande 

risk och avkastning, för att se om det finns skillnader dem emellan. Studiens första 

delsyfte är att se om det finns skillnader, gällande risk och avkastning, i hur bankerna 

har lyckats förvalta geografiskt inriktade fonder. Studiens andra delsyfte är att se om 

det finns skillnader, gällande risk och avkastning, i hur fonder presterar beroende på 

fondstorlek.  

 

Metod Studien baseras på en kvantitativ metod och har en deduktiv ansats. Urvalet består av 

alla de fyra bankernas Sverigefonder och Nordenfonder (enligt morningstar.se’s 

kategorier ”Sverige” samt ”Norden”). Studien baseras på sekundärdata insamlad från 

bland annat Morningstar, Affärsvärden, Dagens industri samt den Svenska riksbankens 

hemsidor. 

    

Resultat Swedbank Robur har presterat högst resultat när det gäller Sverigefonder medan 

Handelsbanken har presterat de främsta resultaten när det gäller Nordenfonderna 

samt i sammanställningen av alla studiens fonder. Utifrån studiens resultat gick det att 

urskilja ett visst mönster gällande fondförmögenhet och årlig avkastning. 
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1. Bakgrund 

 

I det den första delen av studien presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Detta för att läsaren 

lättare ska få en större förståelse för problemet som skall undersökas. Efter att problembakgrund följer 

problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Inledning 

I Sverige fondsparar ungefär 94 procent av den vuxna befolkningen. Denna siffra minskar dock till 

ungefär 77 procent om man inte räknar in premiepensionen. Utbredningen av denna typ av sparande 

visar sig också genom det stora antalet fonder på den svenska marknaden. Mellan åren 1998 och 

2007 har antalet fonder ökat från 1200 till 3300.1 Förutom det faktum att nästintill hela den vuxna 

svenska befolkningen fondsparar, så är Sverige ur ett europeiskt perspektiv ledande när det gäller 

hur stor del av hushållens förmögenhet som finns placerad i fonder.2 

 

1.2 Problemdiskussion 

Sveriges fyra storbanker dominerar den svenska fondmarknaden. Det största fondbolaget är 

Swedbank Robur som under 2008 kraftigt ökade sin marknadsandel, från 24,7 till 27,9 procent, 

genom sina köp av Branco och Folksams fondbolag. Näst störst är SEB (19,6 procent) som följs av 

Nordea (13,3 procent) och Handelsbanken (13 procent). Tillsammans hade dessa fyra banker 71,8 

procent av marknadsandelarna i Sverige.3 Trots att de svenska storbankerna har ökat sin 

marknadsdominans har den senaste tidens ekonomiska kris påverkat fondmarknaden.  

Enligt Statistiska centralbyrån minskade de svenska hushållens fondförmögenhet med 38 miljarder 

under fjärde kvartalet av 2008. Denna minskning är en konsekvens av den ekonomiska kris som 

sedan slutet av 2007 totalt krympt svenskarnas fondförmögenhet med 152 miljarder kronor.4 Denna 

                                                      
1
 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf 

2
 http://www.fondbolagen.se/upload/081204_fondsparandet_i_europa-sverige.pdf 

3
 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf 

4
 http://www.dn.se/ekonomi/fonder/svenska-fonder-krymper-1.799183 

 

http://www.dn.se/ekonomi/fonder/svenska-fonder-krymper-1.799183
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negativa trend, med minskad fondförmögenhet, är inte unikt för Sverige utan har drabbat hela 

västvärlden. 5  

Svenskarnas stora intresse i att fondspara, de fyra storbankernas marknadsdominans och den 

pågående ekonomiska krisen skapar ett intressant underlag för denna jämförande studie.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur har de svenska storbankerna lyckats i sin fondförvaltning gällande risk och avkastning? 

 

1.4 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att undersöka de fyra svenska storbankernas fonder, gällande risk och 

avkastning, för att se om det finns skillnader dem emellan. Studiens första delsyfte är att se om det 

finns skillnader, gällande risk och avkastning, i hur bankerna har lyckats förvalta geografiskt inriktade 

fonder. Studiens andra delsyfte är att se om det finns skillnader, gällande risk och avkastning, i hur 

fonder presterar beroende på fondstorlek.  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till att undersöka fonder förvaltade av de svenska storbankerna 

nämligen: Swedbank Robur, Svenska Enskilda Banken (SEB), Handelsbanken samt Nordea. De fonder 

som kommer att ingå i studien tillhör morningstar.se´s kategorier ”Sverige” samt ”Norden” och har 

minst en stjärna i morningstar.se ranking. Studiens tidsperspektiv är satt till fyra år och fyra månader 

(2005-01-03 till 2009-03-26). Fonderna som kommer att undersökas ska alltså därför startats innan 

2005-01-03. 

 

                                                      
5
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_norden_europa.pdf 
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1.6 Disposition 
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2. Metod 
 

I det den andra delen av studien presenteras metodvalet samt tillvägagångssättet för studien. 

 

2.1 Val av metod 

Denna studie baseras på en kvantitativ metod där en relativ stor mängd data samlas in för att 

bearbetas. Den bearbetade datan utmynnar slutligen i generella slutsatser.  Studiens data kommer 

att bestå av insamlade siffror vilka sedan ligger till grund för analysen och slutsatserna. Att en mängd 

siffror har en så central betydelse i studien är ett tydligt tecken på att en kvantitativ metod är mest 

lämpad för denna undersökning.6  

Som tidigare nämnts kommer studiens empiri att analyseras för att sedan resultera i slutsatser. 

Denna process, förhållandet mellan empiri och analys, kan se olika ut beroende på vilket 

angreppssätt som man som författare eller forskare använder. För denna studie har en deduktiv 

ansats valts, vilket innebär att befintliga teorier och forskning kommer att ligga till grund för hur 

empirin analyseras.7 Att en deduktiv ansats valts baseras på studiens jämförande karaktär 

tillsammans med de variabler som ska undersökas. De teorier som kommer ligga till grund för 

undersökning är etablerade instrument för att mäta risk och avkastning. Genom att använda dessa 

uppnås en struktur som liknar den tidigare forskningen inom ämnet. Detta leder i sin tur till att 

arbetet med att analysera empirin blir mer trovärdig.  

 

2.2 Urval 

Studiens population är de fyra svenska storbankerna fondförvaltning (Swedbank Robur, SEB, 

Handelsbanken samt Nordea). Urvalet består av alla de fyra bankernas Sverigefonder och 

Nordenfonder (enligt morningstar.se’s kategorier ”Sverige” samt ”Norden”). Detta urval valdes då 

alla fyra banker tillhandahåller fonder inom dessa kategorier, vilket inte är fallet i många andra av de 

kategorier som listas av morningstar.se. Förutom detta investerar bankerna betydande summor i 

Sverige- och Nordenfonderna och antalet fonder som erbjuds är relativt lika. Det totala antalet 

                                                      
6
 Denscombe, martin, forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 

204 
7
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fonder som de fyra bankerna erbjuder inom de två utvalda kategorierna är 48 stycken. Av dessa har 

endast 40 stycken minst en stjärna i morningstar.se ranking. Av de 40 resterande fonderna återfinns 

ytterligare sju fonder som inte uppfyller denna studies avgränsningar. Det totala antalet fonder som 

ingår i studien blir alltså 33 stycken. Dessa fonder uppfyller de tidigare beskrivna avgränsningarna 

som gjorts för studien gällande kategori, morningstar.se rating samt tidsintervall.  

I tabellen nedan har det totala antalet fonder som ingår i denna studie sammanställts.  

Tabell 2.2  

Swedbank Robur Sverigefonder SEB Sverigefonder 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA SEB Etisk Sverigefond - Lux utd   

Carnegie Sverige SEB Stiftelsefond Sverige   

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA SEB Sverige Chans/Riskfond   

Swedbank Robur Hockeyfond SEB Sverigefond   

Swedbank Robur Sverigefond SEB Sverigefond Stora bolag   

Swedbank Robur Vasaloppsfond  SKF Allemansfond   

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige    

Swedbank Robur Nordenfonder SEB Nordenfonder 

Swedbank Robur Nordenfond   Swedbank Robur Nordenfond   

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden   Swedbank Robur Småbolagsfond Norden   

Handelsbanken Sverigefonder Nordea Sverigefonder 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond   Nordea Sverigefond   

Handelsbanken Mega Sverige Index   Nordea Etiskt Urval   

Handelsbanken Sverigefond Index   Nordea Private Banking Svenska Portfölj   

Handelsbanken 30 i Topp Index   Nordea Selekta Sverige   

Handelsbanken Sverigefond   Nordea Sweden Fund   

Handelsbanken SBC Bofonden     

Handelsbanken Nordenfonder Nordea Nordenfonder 

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond   Nordea Nordenfond   

Handelsbanken Funds Nordic     

Handelsbanken Norden Aggressiv     

Handelsbanken Nordenfond     

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på sekundärdata insamlad från Morningstar, Affärsvärden, Dagens industri samt den 

Svenska riksbankens hemsidor. Den sekundärdata som insamlats från de fyra nämnda källorna är 

främst den data vilken legat till grund för studiens empiri.  

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011786&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010078&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011973&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN01409&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011774&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00682&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011771&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011637&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011975&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00683&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=JHMAR00036&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011613&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011618&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011618&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=F0000005SI&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011516&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJMAR00218&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012113&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010565&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00681&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010611&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011513&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010602&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011480&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010622&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010593&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011500&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010592&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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Förutom dessa datainsamlingskällor har olika databaser så som google, google scholar samt Jstore 

använts. Från dessa databaser har främst information gällande tidigare forskning samt underlag för 

studiens inledande avsnitt, bakgrund samt problembakgrund, hittats.  

 2.4 Bearbetning av data och tillvägagångssätt 

Insamlingen av nödvändig data har uteslutande gjorts genom de internetkällor som tidigare 

presenterats (se 2.3 Datainsamlingsmetod). Insamlingen av studiens fonder gjordes på 

morningstar.se efter att de nödvändiga avgränsningarna arbetats fram. Fonderna hittades genom 

användning av morningstar.se´s sökfunktion genom att specificera fondförvaltare samt kategori. 

Fondförvaltarna är då de fyra storbankerna (Swedbank Robur, SEB, Handelsbanken samt Nordea) och 

kategorierna är ”Sverige” samt ”Norden”. När all nödvändig data samlats in startade arbetet med 

avkodning, uträkningar samt sammanställning. Detta arbete har utförts med hjälp av Microsoft Excel 

och presenteras i studien genom tabeller.        

När bearbetningen av studiens data var klar började arbetet med att strukturera empirin. 

Presentationen av empirin delades upp i tre delar för att tydliggöra all data. Uppdelningen består av 

att Sverigefonderna samt Nordenfonderna först presenteras separat, med tillhörande tabeller samt 

förklarande text. Slutligen presenteras en sammanställning av alla studiens fonder. Denna struktur 

fortsätter sedan i analysen, fast då utan tabeller.      

 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Reliabilitet 

Att studiens empiri baseras på sekundärdata från morningstar.se samt den Svenska riksbanken gör 

att en hög reliabilitet uppnås. Den höga reliabiliteten uppnås genom att använd data är lättillgänglig 

och kontrollerbar. Ytterligare faktorer som stärker reliabiliteten är de teorier vilka legat till grund för 

studien. Alla teorier är väletablerade och används flitigt av andra forskare. Man måste dock ha i 

åtanke att alla enskilda teorier kan ha brister. Riskerna som kan uppkomma pågrund av dessa brister 

minimeras genom bredden av teorier samt den tidigare forskningen som ingår i studien.    
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2.5.2 Validitet 

Genom användandet av väletablerade teorier som ofta används för att undersöka fonder, gällande 

risk och avkastning, anses en hög validitet uppnåtts. Studiens avgränsning, och då framförallt valet 

att endast undersöka fonder tillhörande kategorierna ”Sverige” och ”Norden”, kan dock sänka 

validiteten något gällande undersökningens huvudsyftet. Denna avgränsning ansågs dock som mer 

representativ och mer valid än om ett slumpmässigt urval av alla fonder som de fyra bankerna 

erbjuder hade används. Ett sådant slumpmässigt urval hade resulterat i en allt för spridd empiri från 

vilken det hade varit svårt att dra generella slutsatser. En annan brist i urvalet var att Nordea endast 

hade en Nordenfond som klarade studiens avgränsningar. I relation till de andra bankerna är dock 

denna skillnad relativt liten då Swedbank Robur samt SEB endast hade två Nordenfonder och 

Handelsbanken fyra. Trots brister i urvalet anses alltså undersökningen ha en relativt hög validitet.     

 

2.5.3 Källkritik 

Som tidigare nämnts är de flesta av studiens källor internetbaserade. När det gäller den tidigare 

forskningen har Jstore använts för att hitta lämplig information. Jstore är en databas som utvecklats 

för att tillgodose studenter runt om i världen med tillförlitlig information i form av vetenskapliga 

artiklar samt forskningsrapporter. Informationen som finns att hitta på sidan kommer ifrån välkända 

och väletablerade institutioner, organisationer samt tidsskrifter.8 Underlaget för studiens empiri 

kommer från Morningstar samt riksbankens internetsidor. Riksbanken, som är Sveriges Centralbank, 

är en myndighet som verkar under riksdagen.9 Morningstar.se är ett samarbete mellan Citygate och 

amerikanska Morningstar INC. Morningstar INC är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation.10 Tillförlitligheten i dessa källor anses alltså vara hög.  

När det gäller de tryckta källorna har böcker valts som ofta används i undervisning på högskole- och 

universitetsnivå för att uppnå hög tillförlitlighet.    

                                                      
8
 http://www.jstor.org/page/info/about/organization/index.jsp 2/6-09 

9
 http://www.riksbank.se/templates/SectionStart.aspx?id=8716 

10
 http://morningstar.se/ 

http://www.jstor.org/page/info/about/organization/index.jsp
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3. Teoretisk referensram 

 

I det den tredje delen av studien presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för studien.  

 

3.1 Geografiskt inriktade fonder 

Det finns tre generella undergrupper till geografiskt inriktade fonder nämligen: landfonder, 

regionfonder samt globala fonder. Globala fonder placerar sitt kapital i aktier över hela världen. 

Regionfonder placerar sitt kapital i en viss region eller världsdel (tillexempel Norden eller Västafrika) 

medan landfonder istället placerar sitt kapital i ett specifikt land. De två sistnämnda inriktningarna 

kommer beröras i denna studie. En geografisk inriktad fond kan bestå av ett stort antal olika 

fondtyper såsom bransch-, aktie-, ränte- och indexfonder.11 Fondtypen är alltså inte det som främst 

styr fonderna utan det är den geografiska inriktningen som är det viktiga.  

 

3.2 Sharpekvot 

Denna kvot mäter överavkastningen jämfört med riskfri avkastning dividerat med 

standardavvikelsen. Genom detta mått går det att mäta hur mycket meravkastning som uppnåtts i 

relation till den totala risk som tagits. Sharpekvoten är lämplig att använda för att bedöma hur en 

kunds totala portfölj utvecklas eller för att jämföra olika förvaltare. Vid det senare tillfället är det 

framförallt intressant för att se vilken placering som har en så låg risk som möjligt.  

Sh = RP –Rf / σP 

Där RP är portföljens avkastning, Rf är riskfri avkastning och σP är portföljens totala risk 

(standardavvikelse)12 

                                                      
11

 Haskel, 2000, s 34 
12

 Gavelin och Sjöberg, 2007, 254 
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3.3 Capital Asset Pricing Model –CAPM 

CAPM teorin menar att alla investerare äger andelar i den totala marknadsportföljen, som även är 

den mest diversifierade. Den totala marknadsportföljen antas vara effektiv vilket gör att marknadens 

aktiekrav på varje enskild aktie består av en riskfri ränta samt en riskpremie. Dessa två värden 

baseras på beta samt marknadens riskpremie. Genom CAPM kan en faktisk riskpremie för varje 

enskild aktie tas fram. 

R = RF + β * (RM - RF ) 

Där RF
  är den riskfria räntan, β är betavärdet och RM är marknadens förväntade avkastning. 13   

 

3.4 Jensens alfa 

Jensens alfa är ett mått på riskjusterad avkastning som relaterar till Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Genom Jensens alfa kan man jämföra en portföljs avkastning med vad avkastningen borde 

vara givet CAPM och portföljens uppvisade beta.  

Β=RP – *Rf + βP * (RM -Rf)+ + εP 

Där RP är portföljens utveckling, RM är index utveckling, Rf är riskfri avkastning, ΒP är portföljens 

marknadsrisk och εP är en felterm vid regressionen vars medelvärde är noll. 14 

 

3.5 Treynorkvot 

Treynorkvoten är precis som Jensens alfa ett mått på riskjusterad avkastning som relaterar till CAPM. 

Kvoten anknyter även, precis som Jensens alfa, överavkastning mot index mot beta. Skillnaden är att 

man vid användandet av Treynorkvoten dividerar, istället för subtrahera som vid Jensens alfa, vilket 

gör att överavkastningskravet är proportionell mot marknadsriskens beta.  

Tr= RP-Rf /BP 

Där RP är portföljens utveckling, Rf är riskfri avkastning och ΒP är portföljens marknadsrisk. 15  

 

                                                      
13

 Gavelin och Sjöberg, 2007, 213f 
14

 Gavelin och Sjöberg, 2007, 256 
15

 Gavelin och Sjöberg, 2007, 256 
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3.6 Modigliani & Modigliani (M2) 

M2 är en modell framtagen av Franco och Leah Modigliani. Precis som sharpekvoten beräknar den 

riskjusterad avkastning genom den totala risken för en fond. M2 visar, tillskillnad från sharpekvoten, 

en procentuell avkastning, givet en viss risk.   

Om M2 beräknas till ett högre värde än marknadens avkastning har fonden överpresterat, medan ett 

lägre värde än marknaden betyder att fonden underpresterat. 

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

Där Rp* är fondens anpassade genomsnittliga riskjusterade avkastning (när σM = σP), σM är 

marknadens standardavvikelse, σP är fondens standardavvikelse, RP är fondens avkastning och RF är 

den riskfria räntan. 16    

 

3.7 Tidigare forskning 

Nedan följer en redovisning av tidigare forskning som bedrivits inom ämnet och som kommer att 

ligga till grund för denna studiens analys.  

 

Indro, Jiang,  Hu och Lee - Mutual Fund Performance: Does Fund Size Matter? 

Denna studie, som behandlar den amerikanska marknaden, är intressant då den undersöker 

betydelsen av fondens storlek. Tidigare studier som behandlar aktiv förvaltning av fonder har inte 

lyckats visa fondstorlekens betydelse i sammanhanget.  

Studien visar att aktivt förvaltade fonder måste uppnå en minimum storlek innan de kan uppnå en 

tillräckligt stor avkastning som täcker kostnaderna för att ta fram och handla med information. 

Vidare visar studiens resultat minskande marginalavkastning för aktiviteter kopplade till information 

och negativ marginalavkastning för fonder som överstiger sin optimala storlek. 17         

 

Dahlquist, Engström och Söderlind - Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds  

I denna studie, som behandlar den svenska marknaden, studerades relationen mellan en fonds 

prestation och fondens attribut. Fondens attribut definieras i studien bland annat som variablerna; 

                                                      
16

 Modigliani F, and Modigliani L, 1997 
17

 Financial Analysts Journal, Vol. 55, No. 3 (May - Jun., 1999), pp. 74-87 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Magnus+Dahlquist%22&wc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Stefan+Engstr%C3%B6m%22&wc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Paul+S%C3%B6derlind%22&wc=on
http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=finaanalj
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tidigare prestation, storlek, omsättning och handelsfrekvens.  Författarna av studien kunde visa att 

större aktiefonder tenderade att prestera sämre än mindre aktiefonder. När det gällde 

obligationsfonder visade resultaten istället det motsatta. Större obligationsfonder presterade bättre 

än de mindre. Studien kunde även visa tendenser till att aktivt förvaltade fonder presterat bättre än 

mer passivt förvaltade fonder. 18  

 

Chevalier och Ellison - Are Some Mutual Fund Managers Better than Others?  

I denna amerikanska studie undersöks huruvida en fondförvaltares utbildningsnivå, skicklighet och 

insats påverkar fondförvaltningens resultat. Detta gör man genom att jämföra 

fondförvaltningsresultatet med studiens huvudvariabler vilka är; ålder, genomsnittliga SAT-resultatet 

(Amerikas motsvarighet till högskoleprovet) för den eftergymnasiala utbildningsinstitution där 

fondförvaltaren studerat samt huruvida fondförvaltaren har en Master of Business Administration 

(MBA) eller inte.   

Studiens resultat visar att de fondförvaltare vilka studerat på eftergymnasiala utbildningsinstitutioner 

med högre genomsnittliga SAT-resultat uppnådde bättre resultat. Vidare kunde studien visa att yngre 

fondförvaltare generade ett bättre resultat än de äldre fondförvaltarna. 19  

 

Storlekens stora betydelse 

Affärsvärlden gjorde år 2000 en specialversion av sin egen Fondindikator där fondstorlekens 

betydelse behandlades. Utifrån Affärsvärldens egen databas innehållande förmögenhetsutvecklingen 

för alla svenska fonder under 1990-talet kunde fyra slutsatser dras. Den första slutsatsen var att små 

fonders avkastning varierar mer. Fonder vars förmögenhet är mindre än SEK 100 miljoner lyckas 

antingen väldigt bra eller misslyckas helt medan fonder med en förmögenhet på mer än en miljard 

nästintill alltid följer index. Förklaringen till denna slutsats är att förvaltningsavgifterna baseras på 

procent av förmögenheten. Detta gör att små fonder är mindre lönsamma om de inte växer. Därför 

är fondförvaltarna mer benägna att göra mer riskfyllda satsningar som om de fungerar resulterar i 

höga avkastningar.  Den andra slutsatsen är att när små fonder blir stora så upphör framgången. 

                                                      

18
 The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 35, No. 3 (Sep., 2000), pp. 409-423 

19
 The Journal of Finance, Vol. 54, No. 3 (Jun., 1999), pp. 875-899 

http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=jfinance
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Förklaringen till denna slutsats är att majoriteten av de bra aktieaffärerna är av begränsad storlek. 

Detta beror på att de flesta börsbolag är relativt små vilket innebär att ett för stort intresse av 

bolagets aktier snabbt påverkar dess börskurs. Den tredje slutsatsen är att en snabb ändring i storlek 

är ett extra starkt varningstecken. En snabb ändring beror i många fall på att bolaget som förvaltar 

fonden vill utnyttja en fonds goda historiska avkastning genom att marknadsföra fonden starkt. Den 

fjärde och sista slutsatsen är att satsa på små fonder hos ett stort fondföretag. I de fall där det är en 

och samma person som sköter både en lite och en stor fond är denna slutsats som effektivast. Detta 

eftersom det är vanligt bland fondförvaltare att ägna sig åt så kallad ”frontrunning”, vilket innebär att 

man först köper aktier i ett mindre börsbolag genom den mindre fonden för att sedan köpa samma 

aktie med den större fonden. Det senare köpet driver upp aktiekursen och ökar avkastningen för den 

mindre fonden.20 Det är viktigt att nämna att denna artikel inte har en vetenskaplig karaktär. Trots 

detta är den av intresse för denna studie, dock endast som ett komplement till den tidigare 

forskningen.        

 

 

 

 

   

       

                                                      
20

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article242415.ece 28/5-09  

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article242415.ece
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4. Empiri 

I den fjärde delen av studien presenteras det empiriska resultatet.  

 

Rf   2,76 procent 

ơM  22 procent 

RM   1,12 procent 

 

Den riskfria räntan (Rf) är beräknad till 2,76 procent. Rf är ett genomsnitt som baseras på 17 stycken 

stadsskuldsväxlar (tre månaders) mellan första kvartalet 2005 och första kvartalet 2009. Den riskfria 

räntan är beräknad enligt uträkningen nedan; 

(1+0,469055/17)-1= 0,027591471=2,76 procent. (Hela uträkningen finns att hitta under Bilaga 1) 

 

Marknadens standardavvikelse (ơM)är beräknad till 22 procent. ơM är beräknad på utdelningen enligt 

EAFGX för den sista dagen i månaden från och med 2005-01-03 till 2009-03-26. Siffrorna som ligger 

till grund för uträkningen av marknadens standardavvikelse är hämtade från affärsvärlden (AFV 

General Index Total Return)21. ơM är beräknad enligt formeln; 

0,0638*√12=0,22=22 procent. (Hela uträkningen finns att hitta under Bilaga 2) 

 

Marknadens avkastning (RM) är beräknad till 1,12 procent. Siffrorna, EAFGX för 2005-01-03 samt 

2009-03-26, som ligger till grund för uträkning av RM är hämtade från affärsvärlden (AFV General 

Index Total Return)22. RM är beräknad enligt formeln;  

RM = (281,61-278,5)/278,5=0,0112=1,12 procent. 
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 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20hist))) 
6/5-09 
22

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(tab%20hist))) 
6/5-09 
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4.1 Sverige 

Nedan följer resultatet för fonderna som tillhör morningstar.se´s kategori ”Sverige”. Resultatet för 

varje bank presenteras separat i två tabeller samt tillhörande text. Den första tabellen visar varje 

enskilds fonds monrningstar rating, standardavvikelse (i procent), betavärde, den genomsnittliga 

årliga avkastningen (i procent) samt fondförmögenheten (i miljoner kronor). Den andra tabellen visar 

varje enskilds fonds sharpkvot, treynordkvot, CAPM, Jensens alpha samt M2. Siffrorna i denna tabell 

visas med fyra decimaler för att tydliggöra även mindre skillnader. I alla tabellerna återfinns även 

genomsnittet för de tidigare nämnda siffrorna.       

 

4.1.1 Swedbank Robur 

1967 bildades Swedbank Robur som ett av de första fondbolagen i Sverige. Idag är bolaget en av 

Nordens största kapitalförvaltare med en marknadsandel på ungefär 25 procent av den totala 

svenska fondmarknaden.  Swedbank Robur har ett 90-tal olika fonder i vilka man kan spara. Dessa 

fonder finns inom kategorierna aktie-, bransch-, ränte-, hedge- samt blandfonder. 23  

Tabell 4.1.1.1 

Namn Morningstar rating SD-% Beta Genomsnittlig årlig avkastning* 
Fondförmögenhet 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA  ***** 25,4 0,97 10,8 
6050,8 

Carnegie Sverige  **** 24,4 0,89 9,28 
196,89 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA  **** 25,4 0,96 9,42 
918,81 

Swedbank Robur Hockeyfond **** 25,6 0,97 9,65 
6,19 

Swedbank Robur Sverigefond  **** 25,7 0,98 9,97 
4 799,37 

Swedbank Robur Vasaloppsfond  **** 25,5 0,96 10,08 
11,17 

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige  *** 25,6 0,97 8,28 
997,95 

Genomsnitt  4 25,4 0,96 9,64 
1854,45 

 

Som tabellen visar har den genomsnittliga årliga avkastningen för Swedbank Roburs Sverigefonder 

varit 9,64 procent. Den högsta avkastningen hade fonden ”Swedbank Robur Sverigefond MEGA” med 

                                                      
23

 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,158845,00.html 

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010078&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN01409&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00682&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011637&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00683&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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10,8 procent och den lägsta avkastningen som var 8,28 procent gav fonden ”Swedebank Robur Ethica 

Miljö Sverige”.  

Tabell 4.1.1.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM 
Jensens 
Alpha 

M2 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 0,3165 0,0829 0,0117 0,0963 0,0134 

Carnegie Sverige 0,2677 0,0733 0,0130 0,0798 0,0128 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 0,2623 0,0694 0,0119 0,0823 0,0134 

Swedbank Robur Hockeyfond 0,2691 0,0710 0,0117 0,0848 0,0135 

Swedbank Robur Sverigefond 0,2810 0,0736 0,0115 0,0882 0,0135 

Swedbank Robur Vasaloppsfond  0,2873 0,0763 0,0119 0,0889 0,0134 

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige  0,2159 0,0569 0,0117 0,0711 0,0135 

Genomsnitt 0,2714 0,0719 0,0119 0,0845 0,0134 

 

I tabellen går det att utläsa att Swedbank Roburs sharpekvoter för fonderna är positiva, med ett 

genomsnitt på 0,2714. Fonden Swedbank Robur Sverigefond MEGA har den högsta riskjusterade 

avkastningen, med en sharpekvot på 0,3165. Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige har den lägsta 

riskjusterade avkastningen, med en sharpekvot på 0,2159. 

Även treynorkvoten för Swedbanks Sverigefonder är positiv, med ett genomsnitt på 0,0719. Högsta 

treynorkvoten, 0,0829, har Swedbank Robur Sverigefond MEGA och den lägsta kvoten, 0,0569, har 

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige. 

Gällande CAPM är även den positiv för alla fonder med ett genomsnitt på 0,0119. Störst förväntad 

avkastningen kopplat till risken har fonden Carnegie Sverige med ett CAMP på 0,0130. Det lägsta 

CAPM värdet, 0,0115, har fonden Swedbank Robur Sverigefond.  

Tabellen visar ett genomsnittligt Jensens alphavärde på 0,0845. Det högsta alphavärdet, 0,0963, har 

uppnåtts av fonden Swedbank Robur Sverigefond MEGA och det lägsta alphavärdet har fonden 

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige.      

Fondernas genomsnittliga M2 är 1,34 procent (0,0134) vilket är högre än marknadens avkastning 

(RM) som är beräknad till 1,12 procent. Tre fonder, Swedbank Robur Hockeyfond, Swedbank Robur 

Sverigefond samt Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige, har ett M2 värde på 1,35 procent (0,0135) 

vilket är det högst noterade. Fonden Carnegie Sverige har ett M2 på 1,28 procent (0,0128) vilket är 

det lägsta M2 värdet av Swedbank Roburs fonder inom kategorin ”Sverige”.  

 

  

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010078&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN01409&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00682&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011637&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00683&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011613&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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4.1.2 SEB 

1856 grundades SEB och idag är banken en av norra Europas främsta finanskoncerner. Bankens 

huvudmarknad återfinns i de nordiska länderna men man har även en internationell marknad där 

Tyskland samt de baltiska länderna är störst.24 SEB erbjuder ett stort antal fonder inom kategorier 

såsom aktie-, ränte-, index- samt blandfonder.25  

Tabell 4.1.2.1 

Namn Morningstar rating SD-% Beta Genomsnittlig årlig avkastning* 
Fondförmögenhet 

SEB Etisk Sverigefond - Lux utd   *** 25,2 0,95 8,33 
329,79 

SEB Stiftelsefond Sverige   

*** 
29,2 0,94 9,99 

696,11 

SEB Sverige Chans/Riskfond   *** 24,8 0,95 6,78 
856,54 

SEB Sverigefond   *** 25,2 0,96 7,25 
7401,4 

SEB Sverigefond Stora bolag   *** 24,8 0,93 7,98 
5701,01 

SKF Allemansfond   *** 26,9 0,97 8,86 
52,43 

Genomsnitt 3 26,0 0,95 8,20 
2506,21 

 

Den genomsnittliga årliga avkastningen för SEBs sverigefonder är 8,2 procent. Den lägsta 

avkastningen återfås av fonden SEB Sverige Chans/Riskfond (6,78 procent) och den högsta 

avkastningen har fonden SEB Stiftelsefond Sverige (9,99 procent).    

Tabell 4.1.2.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM 
Jensens 
Alpha 

M2 

SEB Etisk Sverigefond - Lux utd   0,2215 0,0586 0,0120 0,0713 0,0133 

SEB Stiftelsefond Sverige   0,2477 0,0769 0,0122 0,0877 0,0152 

SEB Sverige Chans/Riskfond   0,1620 0,0424 0,0120 0,0558 0,0131 

SEB Sverigefond   0,1781 0,0467 0,0119 0,0606 0,0133 

SEB Sverigefond Stora bolag   0,2107 0,0562 0,0123 0,0675 0,0131 

SKF Allemansfond   0,2271 0,0629 0,0117 0,0769 0,0142 

Genomsnitt 0,2079 0,0573 0,0120 0,0700 0,0137 
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 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se 25/5-09 
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Tabellen visar att SEBs fonders genomsnittliga sharpekvot är positiv med ett värde på 0,2079. Den 

högsta riskjusterade avkastningen uppnås av fonden SEB Stiftelsefond Sverige, med en sharpekvot på 

0,2477. 0,1620 är den lägsta sharpekvoten, och därmed den lägsta riskjusterade avkastningen, som 

uppnås av fonden SEB Sverige Chans/Riskfond.  

När det gäller treynorkvoten så är även den positiv med ett genomsnittligt värde på 0,0573. 

Skillnaden mellan den högsta treynorkvoten, 0,0769, som uppnås av fonden SKF Allemansfond och 

den lägsta kvoten, 0,0424, som tillhör fonden SEB Sverige Chans/Riskfond är 0,0345. 

Det genomsnittliga CAPM värdet för SEBs sverigefonder är 0,0120. Lägst förväntad avkastning 

kopplat till risken har fonden SKF Allemansfond, med ett CAPM värde på 0,0117, och högst värde har 

fonden SEB Sverigefond Stora bolag, med ett värde på 0,0123. 

I tabellen kan man utläsa att det genomsnittliga jensens alphavärdet för SEBs sverigefonder är 

0,0700. Det högsta alphavärdet tillhör fonden SEB Stiftelsefond Sverige med ett värde på 0,0877. Det 

lägsta alphavärdet uppnås av fonden SEB Sverige Chans/Riskfond och är 0,0558. 

SEBs sverigefonder har ett genomsnittligt M2 på 1,37 procent (0,0137) vilket är högre än RM som 

beräknats till 1,12 procent. Det högsta M2 värdet, 1,52 procent (0,0152), uppnås av SEB Stiftelsefond 

Sverige och det lägsta värdet 1,31 procent (0,0131) uppnås av fonderna SEB Sverige Chans/Riskfond 

samt SEB Sverigefond Stora bolag.    

 

4.1.3 Handelsbanken 

Handelsbanken startades 1871 under namnet Stockholm Handelsbank. Idag är banken en så kallad 

”universalbank” vilket innebär att man erbjuder tjänster inom hela bankområdet. Banken är främst 

verksam i de nordiska länderna samt i Storbritannien. 26 Handelsbankens fondbolag förvaltar cirka 

100 fonder till ett värde av ungefär 160 miljarder svenska kronor. Banken erbjuder fonder inom 

kategorierna ränte-, aktie-, bland- samt hedgefonder. Förutom dessa större kategorier tillkommer 

ytterligare, och mer specifika kategorier.27 
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http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/vBF?OpenView&navid=Investor_relations&sa=/shb/ine
t/ICentSv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224&id=Shbse 27/5-09 
27

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2
_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 27/5-09 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/vBF?OpenView&navid=Investor_relations&sa=/shb/inet/ICentSv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224&id=Shbse
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/vBF?OpenView&navid=Investor_relations&sa=/shb/inet/ICentSv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224&id=Shbse
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
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Tabell 4.1.3.1 

Namn 
Morningstar 

rating 
SD-% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet  

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond   ***** 18,4 0,71 9,18 
0,23 

Handelsbanken Mega Sverige Index  

**** 25,3 0,96 9,25 
659,23 

Handelsbanken Sverigefond Index   

**** 25,6 0,98 9,02 
7315,29 

Handelsbanken 30 i Topp Index   *** 24,9 0,96 7,57 
618,32 

Handelsbanken Sverigefond   *** 25,6 0,96 9,67 
4700,15 

Handelsbanken SBC Bofonden   

** 
25,7 0,96 9,58 

484,59 

Genomsnitt  3,5 24,3 0,92 9,05 
2296,3 

 

Den genomsnittliga årliga avkastningen för Handelsbankens sverigefonder är 9,05 procent. Fonden 

Handelsbankens Sverigefond har den högsta avkastningen (9,67 procent) medan fonden 

Handelsbanken 30 i Topp Index generade den lägsta genomsnittliga årliga avkastningen (7,57 

procent).  

Tabell 4.1.3.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond   0,3497 0,0905 0,0160 0,0759 0,0080 

Handelsbanken Mega Sverige Index   0,2565 0,0676 0,0119 0,0807 0,0134 

Handelsbanken Sverigefond Index   0,2448 0,0639 0,0115 0,0787 0,0135 

Handelsbanken 30 i Topp Index   0,1931 0,0501 0,0119 0,0638 0,0135 

Handelsbanken Sverigefond   0,2697 0,0720 0,0119 0,0848 0,0135 

Handelsbanken SBC Bofonden   0,2657 0,0710 0,0119 0,0839 0,0135 

Genomsnitt 0,2633 0,0692 0,0125 0,0780 0,0126 

 

Tabellen visar en positiv riskjusterad avkastning för alla Handelsbankens sverigefonder med en 

genomsnittlig sharpekvot på 0,2633. Den högsta sharpekvoten, 0,3497, uppnås av fonden 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond. Denna fonds sharpekvot är inte bara den högsta i en 

jämförelse med Handelsbankens sverigefonder utan även i jämförelse med de övriga bankernas 

sverigefonder. Den lägsta sharpekvoten för Handelsbankens sverigefonder har fonden 

Handelsbanken 30 i Topp Index (0,1931).  

Den genomsnittliga treynorkvoten för handelsbankens sverigefonder är 0,0692. Den högsta siffran 

för detta mått av riskjusterad avkastning lyder 0,0905 och uppnås av fonden Handelsbanken 

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=F0000005SI&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJMAR00218&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010565&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010611&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010602&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010622&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=F0000005SI&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJMAR00218&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010565&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010611&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010602&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010622&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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AstraZeneca Allemansfond. Handelsbanken 30 i Topp Index är den fond vilken har den lägsta 

treynorkvoten vilken är 0,0501. 

Handelsbankens fonder har ett genomsnittligt CAPM på 0,0125. Handelsbanken AstraZeneca 

Allemansfond är den fond som uppnått den högsta förväntade avkastningen kopplad till risk med ett 

CAPM värde på 0,0160. Det lägsta CAPM värdet, 0,0115, har fonden Handelsbanken Sverigefond 

Index.    

0,0780 är Handelsbankens sverigefonders genomsnittliga jensens alpha. Det högsta 

alphavärdet,0,0848, uppnås av fonden Handelsbanken Sverigefond och det lägsta alphavärdet, 

0,0638, tillhör fonden Handelsbanken 30 i Topp Index.   

Det genomsnittliga M2 värdet för Handelsbankens sverigefonder är 1,26 procent (0,0126) vilket är 

högre än marknadens avkastning (1,12 procent). Fyra fonder, Handelsfonden Sverigefond Index, 

Handelsbanken 30 i Topp Index, Handelsbanken Sverigefond samt Handelsbanken SBC Bofonden, har 

ett M2 värde på 1,35 procent. Fonden Handelsbanken Mega Sverige Index har ett M2 värde på 1,34 

procent. Det som drar ner det genomsnittliga M2 värdet är den sjätte fonden, Handelsbanken 

AstraZeneca Allemansfond, vilken har ett värde på 0,80 procent vilket även är mindre än marknadens 

avkastning.        

 

4.1.4 Nordea 

2001 bildades Nordea efter att MeritaNordenbanken, Unibank samt Christiania Kreditkasse gått ihop. 

Den relativt korta historian är dock missvisande eftersom banken har rötter som sträcker sig så långt 

tillbaka som 1820. Banken finns förutom i de nordiska länderna även i Baltikum, Polen samt 

Luxemburg. 28 Nordea erbjuder fonder i kategorierna aktie-, ränte- och hedgefonder.29 
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http://www.nordea.com/Om%2bNordea/Koncernen%2bi%2b%C3%B6versikt/Nordeas%2bhistoria/Nordea%2
bde%2bf%C3%B6rsta%2b%C3%A5ren/867842.html 27/5-09 
29

 http://www.nordea.se/Privat/Spara+och+placera/Fonder/202674.html 27/5-09 

http://www.nordea.com/Om%2bNordea/Koncernen%2bi%2b%C3%B6versikt/Nordeas%2bhistoria/Nordea%2bde%2bf%C3%B6rsta%2b%C3%A5ren/867842.html
http://www.nordea.com/Om%2bNordea/Koncernen%2bi%2b%C3%B6versikt/Nordeas%2bhistoria/Nordea%2bde%2bf%C3%B6rsta%2b%C3%A5ren/867842.html
http://www.nordea.se/Privat/Spara+och+placera/Fonder/202674.html
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Tabell 4.1.4.1 

 
Namn Morningstar rating SD-% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet 

Nordea Sverigefond   *** 25,2 0,95 8,82 

3213,69 

Nordea Etiskt Urval   ** 25,2 0,94 7,34 

321,96 

Nordea Private Banking Svenska 
Portfölj   ** 25,2 0,98 5,70 

116,84 

Nordea Selekta Sverige   ** 25 0,96 5,58 

316,38 

Nordea Sweden Fund   ** 24,7 0,95 7,41 

144,38 

Genomsnitt 2,2 25,1 0,96 6,97 

822,65 

 

Den totala genomsnittliga årliga avkastningen för Nordeas Sverigefonder är 6,97 procent. Fonden 

Nordea Selekta Sverige har genererat den lägsta avkastningen (5,58 procent) och fonden Nordea 

Sverigefond har återgett den högsta årliga avkastningen (8,82 procent).  

Tabell 4.1.4.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

Nordea Sverigefond   0,2408 0,0637 0,0120 0,0761 0,0133 

Nordea Etiskt Urval   0,1817 0,0487 0,0122 0,0612 0,0133 

Nordea Private Banking Svenska Portfölj   0,1167 0,0300 0,0115 0,0455 0,0133 

Nordea Selekta Sverige   0,1128 0,0294 0,0119 0,0440 0,0132 

Nordea Sweden Fund   0,1879 0,0489 0,0120 0,0621 0,0130 

Genomsnitt 0,1680 0,0441 0,0119 0,0578 0,0132 

 

I tabellen kan man urskilja att den genomsnittliga sharpekvoten för Nordeas sverigefonder är 0,1680 

vilket är lägre än de andra bankerna men fortfarande positivt. Den högsta sharpekvoten, 0,2408, har 

fonden Nordea Sverigefond och den lägsta, 0,1879, har Norden Selekta Sverige. Denna låga kvot är 

också den lägsta sharpekvoten för en enskild fond i kategorin ”Sverige” oberoende bank.  

Siffran för den genomsnittliga treynorkvoten är 0,0441, vilket är den lägsta siffran i jämförelse med 

de övriga bankerna. Den lägsta treynorkvoten, 0,0294, tillhör fonden Norden Selekta Sverige och den 

högsta, 0,0637, har Nordea Sverigefond.  

Den genomsnittliga förväntade avkastningen för dessa Nordea fonder är 0,0119. Det högsta CAPM 

värdet, vilket är 0,0122, har uppnåtts av fonden Nordea Etiska Urval och Nordea Private Banking 

Svenska Portfölj är den fond som uppnått lägst värde, 0,115.    

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011516&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012113&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00681&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00681&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011513&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011480&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011516&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012113&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00681&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011513&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011480&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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När det gäller jensens alpha går det att urskilja att det genomsnittliga värdet är 0,0578. Det högsta 

alphavärdet har fonden Nordea Sverigefond (0,0761). Det lägsta alphavärdet, 0,0440, har Norden 

Selekta Sverige.   

Det genomsnittliga M2 för Nordeas sverigefonder är 1,32 procent (0,0132) och därmed högre än RM, 

som uträknats till 1,12 procent. Tre fonder, Nordea Sverige, Nordea Etiskt Urval samt Nordea Private 

Banking Svenska Portfölj, har ett M2 på 1,33 procent vilket är det högsta värdet. Nordea Sweden 

Fund är den fond som har lägst M2 (1,30 procent).           

 

4.1.5 Sammanfattning Sverigefonder 

Swedbank Roburs sverigefonder har genererat den högsta totala genomsnittliga årlig avkastningen, 

som noterats till 9,64 procent. Swedbank Robur följs av Handelsbanken, som genererat 9,05 procent, 

och SEB som frambringat 8,2 procent i genomsnittlig avkastning. Nordea är den bank som genererat 

lägst genomsnittlig årlig avkastning (6,97 procent).     

Den högsta genomsnittliga sharpekvoten, vilken är 0,2714, har Swedbank Robur. Näst högst 

genomsnittlig sharpekvot har Handelsbanken (0,2633) som följs av SEB (0,2079). Den lägsta 

sharpekvoten, vilken är 0,1680, har Nordea. Skillnaden mellan den Swedbank Robur och Nordea är 

0,1034.    

Även när det gäller den genomsnittliga treynorkvoten har Swedbank Robur högst värde (0,0719) som 

följs av Handelsbanken (0,0692) samt SEB (0,0573). Nordeas genomsnittliga treynorkvot är 0,0441, 

vilket också är den lägsta siffran i jämförelse med de övriga bankerna. 

Den högsta genomsnittliga förväntade avkastningen har Handelsbanken med ett genomsnittligt 

CAPM på 0,0125. Näst högsta CAPM värde har SEBs sverigefonder (0,0120). Swedbank Robur och 

Nordea har båda 0,0119 i genomsnittligt CAPM.  

När det gäller jensen alpha så följer det genomsnittliga värdet samma ordning som sharpekvoten 

samt treynorkvoten hade. Detta betyder att Swedbank Robur har det högsta värdet (0,0845) och följs 

av Handelsbanken (0,0780), SEB (0,0700) och slutligen Nordea (0,0578). 0,0267 är skillnaden mellan 

Swedbank Robur och Nordeas genomsnittliga alphavärden.  
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Alla bankers M2 är högre än marknadens avkastning som är beräknad till 1,12 procent. SEB är den 

bank som har högst M2 med sina 1,37 procent. SEB följs av Swedbank Robur (1,34 procent) och 

Nordea (1,32 procent). Handelsbanken har lägst genomsnittligt M2 med sina 1,26 procent.    

 

4.2 Norden 

Nedan följer resultatet för fonderna som tillhör morningstar.se´s kategori ”Norden”. Resultatet för 

varje bank presenteras enligt tidigare nämnda struktur (se brödtext under rubrik 4.1 Sverige).  

 

4.2.1 Swedbank Robur 

Tabell 4.2.1.1 

 
Namn 

Morningstar 
rating SD-% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet  

 
Swedbank Robur Nordenfond **** 23,5 1,02 12,18 

3850,45 

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden   **** 24,3 0,91 12,72 

3871,37 

Genomsnitt  4 23,9 0,97 12,45 

3860,91 

 

Den genomsnittliga årliga avkastningen för Swedbank Roburs Nordenfonder är 12,45 procent vilket 

man kan se i tabell X.  

Tabell 4.2.1.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

Swedbank Robur Nordenfond   0,4017 0,0924 0,0109 0,1109 0,0122 

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden   0,4102 0,1095 0,0127 0,1145 0,0127 

Genomsnitt 0,4060 0,1010 0,0118 0,1127 0,0125 

 

I tabellen Y kan man utläsa att den genomsnittliga sharpekvoten för Swedbank Roburs två 

Nordenfonder är 0,4060. Swedbank Robur Småbolagsfond Norden är den fond som har den högsta 

riskjusterade avkastningen av de två med en sharpekvot på 0,4102. Samma fond har också den 

högsta treynorkvoten av de två (0,1095). Swedbank Robur Nordenfond har en något lägre kvot, 

0,0924, vilket gör att den genomsnittliga treynorkvoten för Swedbank Roburs alla Nordenfonder är 

0,1010.  

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011618&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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Det genomsnittliga CAPM värdet, som visar den genomsnittliga siffran för den högsta förväntade 

avkastningen kopplat till risken, är 0,0118. När det gäller jensens alpha så har de två fonderna ett 

genomsnittligt alphavärde på 0,1127.  

Swedbank Roburs Nordenfonder har ett genomsnittligt M2 på 1,25 procent (0,0125), vilket är högre 

än marknadens avkastning som beräknats till 1,12 procent.     

 

4.2.2 SEB 

Tabell 4.2.2.1 

Namn Morningstar 
rating SD-% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet  

SEB Nordenfond   

 
*** 22,9 0,99 10,22 

3530,07 

SEB Östersjöfond/WWF 

*** 22,4 0,92 8,91 

118,4 

Genomsnitt 3 22,65 0,96 9,57 

1824,24 

 

Från tabell X kan man utläsa att SEBs två Nordenfonder har en genomsnittlig årlig avkastning på 9,57 

procent. 

Tabell 4.2.2.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

SEB Nordenfond   0,3263 0,0754 0,0114 0,0908 0,0118 

SEB Östersjöfond/WWF   0,2746 0,0668 0,0125 0,0766 0,0115 

Genomsnitt 0,3005 0,0711 0,0120 0,0837 0,0117 

 

Den genomsnittliga sharpekvoten, vilken presenteras i tabell Y, för SEBs Nordenfonder är 0,3005. När 

det gäller treynorkvoten så är genomsnittet för fonderna 0,0711. Den högsta förväntade 

avkastningen kopplat till risken har fonden SEB Östersjöfond/WWF (0,0125) medan fonden SEB 

Nordenfond har en något lägre förväntad avkastning (0,0114). Det genomsnittliga CAPM värdet för 

de två fonderna är 0,0120. 

Det genomsnittliga alphavärdet för de två fonderna är 0,0837. När det gäller det genomsnittliga M2, 

vilket är 1,17 procent (0,0117) så är det något högre än RM (1,12 procent).  

 

 

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011773&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011773&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012038&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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4.2.3 Handelsbanken 

Tabell 4.2.3.1 

 
Namn 

Morningstar 
rating 

SD-
% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet  

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond   **** 26,3 0,95 16,82 

1937,08 

Handelsbanken Funds Nordic 

*** 24,8 1,04 12,09 

125,53 

Handelsbanken Norden Aggressiv *** 25,6 1,08 12,97 

1138,44 

Handelsbanken Nordenfond 

*** 24,7 1,04 11,68 

2600,29 

Genomsnitt  3,25 25,4 1,03 13,39 

5801,34 

 

I tabellen kan man se att den genomsnittliga årliga avkastningen för Handelsbankens Nordenfonder 

är 13,39 procent. Den högsta årliga avkastningen, 16,82 procent, har fonden Handelsbankens 

Nordiska Småbolagsfond. Handelsbanken Nordenfond är den fond som har lägst genomsnittlig årlig 

avkastning. Fondförmögenheten för fonden Handelsbanken Funds Nordic har räknats om från EURO 

till SEK utifrån valutakursen för den 12 maj 2009. Kursen (10,62) är hämtad från Sveriges Riksbank.30  

Tabell 4.2.3.2 

Namn Sharpkvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond   0,5343 0,1480 0,0120 0,1562 0,0139 

Handelsbanken Funds Nordic 0,3758 0,0897 0,0105 0,1104 0,0131 

Handelsbanken Norden Aggressiv 0,3986 0,0945 0,0099 0,1198 0,0135 

Handelsbanken Nordenfond   0,3609 0,0857 0,0105 0,1062 0,0130 

Genomsnitt 0,4174 0,1045 0,0107 0,1232 0,0134 

 

Den genomsnittliga sharpekvoten för Handelsbankens Nordenfonder är 0,4174. Fonden 

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond har den högsta sharpekvoten (0,5343) och Handelsbanken 

Nordenfond är den fond som har den lägsta kvoten (0,3609). Tre av bankens fyra Nordenfonder, 

Handelsbanken Funds Nordic, Handelsbanken Norden Aggressiv samt Handelsbanken Nordenfond, 

har en treynorkvot på över 0,0800. Trots detta är den genomsnittliga treynorkvoten för alla 

Handelsbankens Nordenfonder endast 0,1045. Detta beror på att fonden Handelsbanken Nordiska 

Småbolagsfond har en så låg kvot (0,1480).   

När det gäller CAPM så har fonden Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond det högsta värdet 

(0,0120) och Handelsbanken Norden Aggressiv det lägsta (0,0099). 0,0107 är det genomsnittliga 
                                                      
30

 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16748 12/5-09  

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010593&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010593&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010592&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000031%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16748
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CAPM för alla fonder. Handelsbankens fonders genomsnittliga jensens alpha är 0,1232 där fonden 

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond har det klart högsta alphavärdet (0,1562). Alla av bankens 

Nordenfonder har ett M2 värde som är högre än marknadens avkastning. Genomsnittet för dem är 

1,34 procent.  

 

4.2.4 Nordea 

Tabell 4.2.4.1 

 
Namn 

Morningstar 
rating 

SD-
% Beta 

Genomsnittlig årlig 
avkastning* 

Fondförmögenhet  

 
Nordea Nordenfond **** 23,1 1 11,52 

4823,84 

Genomsnitt 4 23,1 1 11,52 

4823,84 

 

Den genomsnittliga årliga avkastningen för Nordea Nordenfond är 11,52 procent. 

Tabell 4.2.4.2 

Namn Sharpekvot Treynorkvot CAPM Jensens Alpha M2 

Nordea Nordenfond   0,3797 0,0876 0,0112 0,1040 0,0120 

Genomsnitt 0,3797 0,0876 0,0112 0,1040 0,0120 

 

Nordea Nordenfond har en positiv riskjusterad avkastning med en sharpekvot på 0,3797 samt en 

treynorkvot på 0,0876. Fondens högsta förväntade avkastning kopplat till risk är 0,0112.  

När det gäller jensens alpha så är fondens alphavärde 0,1040. Även Nordeas fond har ett högre M2 

värde (1,2 procent) än marknadens avkastning som beräknats till 1,12 procent.  

 

4.2.5 Sammanfattning Nordenfonder 

Handelsbanken är den bank vars Nordenfonder har högst genomsnittlig årlig avkastning (13,39 

procent). Handelsbanken följs av Swedbank Robur (12,45 procent) samt Nordea (11,52 procent). Den 

bank vars Nordenfonder genererat lägst genomsnittlig årlig avkastning är alltså SEB (9,57). Skillnaden 

mellan Handelsbanken och SEB är 3,82 procent.    

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011500&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dXI00000036%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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0,4174 är den högsta genomsnittliga sharpekvoten för nordenfonden. Denna högsta riskjusterade 

avkastning tillhör Handelsbankens Nordenfonder. Swedbank Roburs Nordenfonder har den näst 

högsta sharpekvoten (0,4060). Handelsbanken och Swedbank Robur följs av Nordea (0,3797) samt 

SEB (0,3005). Skillnaden mellan den högsta och den lägsta genomsnittliga sharpekvoten är 0,1169.   

Även när det gäller treynorkvoten så har Handelsbanken den högsta kvoten (0,1045) och Swedbank 

Robur den näst högsta kvoten (0,1010). Dessa banker följs återigen av Nordea (0,0876) och sist SEB 

(0,0711).    

Den högsta förväntade avkastningen har SEB med ett genomsnittligt CAPM på 0,0120. SEB följs av 

Swedbank Robur som har ett genomsnitt på 0,0118 och Nordea vars CAPM är 0,0112. Den lägsta 

förväntade avkastningen har Handelsbanken (0,0107). 

När det gäller jensens alpha så följer ordningen samma mönster som sharpekvoten samt 

treynorkvoten. Med andra ord så har Handelsbanken det högsta alphavärdet (0,1232) och följs av 

Swedbank Robur (0,1127), Nordea (0,1040) och SEB (0,0837).  

Alla banker har ett M2 som är högre än marknadens avkastning (1,12 procent). Det högsta M2 värdet 

har Handelsbanken med 1,34 procent. Näst högst M2 har Swedbank Robur (1,25 procent) som följs 

av Nordea (1,2 procent) och slutligen SEB (1,17 procent).  
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4.3 Sammanfattning alla fonder 

Tabellen nedan visar genomsnittet för varje bank gällande både dessas sverige- och Nordenfonder. 

Det handlar alltså om en sammanställning av genomsnittet för alla fonder som ingått i studien. Precis 

som i tidigare tabeller är den genomsnittliga årliga avkastningen presenterad i procent och siffrorna 

som visar fondförmögenheten är i miljoner SEK.  

Tabell 4.3 

Bank Genomsnittlig årlig avkastning* Fondförmögenhet Sharpekvot Treynorkvot CAPM 
Jensens 
Alpha 

M2 

Swedbank Robur 10,26 2300,33 0,3013 0,0784 0,0119 0,0908 0,0132 

SEB 8,54 2335,72 0,2310 0,0607 0,0120 0,0734 0,0132 

Handelsbanken 10,78 1957,92 0,3249 0,0833 0,0118 0,0960 0,0129 

Nordea 7,73 1489,52 0,2033 0,0514 0,0118 0,0655 0,0130 

Genomsnitt 9,33 2020,87 0,2651 0,0685 0,0119 0,0814 0,0131 

 

Den bank vars fonder har den högsta genomsnittliga årliga avkastningen (10,78 procent) är 

Handelsbanken. Swedbank Roburs fonder har näst högst genomsnittlig årlig avkastning (10,26 

procent). Swedbank Robur följs av SEB (8,54) samt Nordea (7,73). Skillnaden mellan Handelsbanken, 

som har den högsta genomsnittliga avkastningen, och Nordea, som har den lägsta, är 3,05 procent. 

SEB är den bank som har den högsta genomsnittliga fondförmögenheten, vilken är SEK 2 335,72 

miljoner. SEB följs av Swedbank Robur, vars fondförmögenhet är SEK 2 300,33 miljoner, och 

Handelsbanken, SEK 1 957,92 miljoner. Den minsta genomsnittliga fondförmögenheten, SEK 1 289,52 

miljoner, har Nordea. Skillnaden mellan SEB och Nordea är SEK 1 046,2 miljoner.  

Handelsbanken har den högsta riskjusterade avkastningen med en sharpekvot på 0,3249 och en 

treynorkvot på 0,0833. Handelsbanken följs av Swedbank Robur som har en sharpekvot på 0,3013 

och en treynorkvot på 0,0784. SEBs fonders genomsnittliga sharpekvot är 0,2310 och treynorkvoten 

är på 0,0607. Den lägsta riskjusterade avkastningen har Nordea med en sharpekvot på 0,2033 och en 

treynorkvot på 0,0514. Skillnaden mellan Handelsbanken och Nordea är 0,1216 gällande den 

genomsnittliga sharpekvoten och 0,0319 gällande den genomsnittliga treynorkvoten.         

SEB är den bank vars fonder har det högsta genomsnittliga CAPM värdet (0,0120). Näst högst CAPM 

värde har Swedbank Robur (0,0119) som följs av Handelsbanken samt Nordea, vilka båda har ett 

genomsnittligt CAPM värde på 0,0118. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta genomsnittliga 

CAPM värdet är ytterst liten (0,0002).  
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När det gäller jensens alpha så har Handelsbanken återigen det högsta värdet (0,0960) och Swedbank 

Robur det näst högsta alphavärdet (0,0908). Dessa banker följs av SEB (0,0734) och Nordea (0,0655) 

som alltså har det lägsta alphavärdet. Skillnaden mellan Handelsbanken och Nordea, gällande 

genomsnittet för jensens alpha, är 0,0305.  

Alla fyra banker har ett genomsnittligt M2 som är högre än marknadens avkastning (1,12 procent). 

Swedbank Robur samt SEB har ett M2 värde på 1,32 procent (0,0132). Nordeas M2 värde är 1,3 

procent (0,0130) medan Handelsbanken har ett värde på 1,29 procent (0,0129). Skillnaden mellan 

det högsta och det lägsta M2 värdet är 0,03 procent. Det handlar alltså om relativt små skillnader när 

det gäller de olika bankernas M2 värden.     
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5. Analys 

 

I den femte delen av studien görs en analys av de resultaten som presenterades i empirin. I analysen 

återkopplas empirin med de tidigare nämnda teorierna och tidigare forskning. För att göra analysen så tydlig 

som möjligt följer den samma struktur som empirin. Först kommer alltså Sverigefonderna att analyseras och 

sedan nordenfonderna. Slutligen analyseras sammanställningen av alla studiens fonder.  

 

5.1 Sverigefonder 

Swedbank Roburs sverigefonder har genererat den högsta genomsnittliga årlig avkastningen, vilken 

är 9,64 procent. Den genomsnittliga fondförmögenheten för Swedbank Roburs sverigefonder är SEK 

1 854,45 miljoner vilket är den näst lägsta av de fyra bankerna. Endast Nordea har en lägre 

genomsnittlig fondförmögenhet (SEK 822,65 miljoner). Att Swedbank Robur, trots en mindre 

fondförmögenhet, lyckats generera en högre genomsnittlig årlig avkastning än både Handelsbanken 

och SEB, vilka har en större fondförmögenhet, bekräftar den tidigare forskningen som gjorts av 

Dahlquist, Engström och Söderlind. Enligt dessas forskning presterar mindre aktiefonder bättre än de 

större. Vid en närmare titt på Swedbank Roburs sverigefonders resultat (se tabell X) kan man dock se 

att den fond som har den högsta genomsnittliga årliga avkastningen också har den största 

fondförmögenheten (Swedbank Robur Sverige MEGA, 10,8 procent och SEK 6 050,8 miljoner). Den 

näst högsta avkastningen, 10,08 procent, har fonden Swedbank Robur Vasaloppsfond som dock även 

har den näst minsta fondförmögenheten (SEK 11,17 miljoner). Man kan inte heller hitta något tydligt 

mönster mellan fondförmögenhet och genomsnittlig årlig avkastning hos SEBs eller Handelsbankens 

sverigefonder. Inte heller vid en noggrannare granskning av Nordeas sverigefonder hittas ett tydligt 

mönster. Man kan dock se att Nordea både har den lägsta genomsnittliga årliga avkastningen och 

den genomsnittligt lägsta fondförmögenheten. Resultatet gällande kopplingen mellan 

fondförmögenhet och avkastning tyder på att alla den sverigefonder, som ingått i denna studie, 

uppnått den viktiga minimistorleken som Indro, Jiang, Hu och Lee beskriver i sin forskning. 

Uppenbarligen kan dock denna storlek skilja sig väldigt mycket då det finns stora skillnader mellan 

den största (SEB Sverigefond SEK 7 401,4 miljoner) och den minsta fondförmögenheten 

(Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond SEK 0,23 miljoner) hos de fyra bankernas sverigefonder. 

När det gäller sharpekvoten och treynorkvoten, som båda är mått på riskjusterad avkastning, så 

följer de fyra bankerna samma ordning. Högsta kvoterna har Swedbank Robur (0,2714 samt 0,0719) 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Magnus+Dahlquist%22&wc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Stefan+Engstr%C3%B6m%22&wc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Paul+S%C3%B6derlind%22&wc=on
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som följs av Handelsbanken och SEB. De lägsta kvoterna tillhör Nordea (0,1680 och 0,0441). 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond är den fond som har både den högsta sharpekvoten 

(0,3497) samt den högsta treynorkvoten (0,0905). Nordea Selekta Sverige har de lägsta kvoterna 

(sharpekvot på 0,1128 samt treynorkvot på 0,0294). Det går inte att hitta en koppling mellan dessa 

riskjusterade avkastningskvoter och fondförmögenheten.     

Den högsta förväntade avkastningen kopplat till risken har Handelsbanken med ett genomsnittligt 

CAPM på 0,0125. Näst högst genomsnittligt CAPM har SEB med ett värde på 0,012. Dessa två bankers 

fonder är alltså enligt detta räkneverktyg minst riskfyllda. Att SEB har ett högre CAPM värde än 

Swedbank Robur, och därmed kan anses vara mindre riskfyllt är intressant då SEB har haft lägre 

värden gällande de tidigare riskjusteringsmåtten. Samtidigt har Swedbank Robur och Nordea båda 

ett CAPM på 0,0119, vilket alltså är väldigt nära SEBs värde. De små skillnaderna gör att man inte kan 

dra egentliga slutsatser gällande detta riskjusterade avkastningsmått.  

För jensen alpha så följer det genomsnittliga värdet samma ordning som sharpekvoten samt 

treynorkvoten hade. Med andra ord har Swedbank Robur det högsta värdet, 0,0845, och Nordea det 

lägsta (0,0578). Det är även här väldigt svårt att hitta ett samband mellan fondförmögenhet och 

alphavärde. Fonden Swedbank Robur Sverigefond MEGA har det högsta alphavärdet (0,0963) och den 

tredje största fondförmögenheten (SEK 6 050,8 miljoner) av alla fyra bankers sverigefonder. Det näst 

högsta alphavärdet har fonden Swedbank Robur Vasaloppsfond, vilken har den tredje lägsta 

fondförmögenheten. Det går alltså inte att koppla samman fondförmögenheten med alpavärdet. Alla 

de fyra bankernas sverigefonder har ett positivt alphavärde. Detta betyder att alla dessa fonder 

utvecklats bättre än SML (den säkra marknadslinjen), och att de därför enligt Jensen är värderade för 

lågt. Att fonderna är undervärderade gör dem mer investeringsattraktiva då man helt enkelt betalar 

mindre än vad de är värda, vilket bör leda till större vinst.  

Alla bankers genomsnittliga M2 är högre än marknadens avkastning (RM) som beräknats till 1,12 

procent. Om man likställer varje enskild bank med en portfölj, innehållande de olika fonderna, så har 

alla överpresterat (givet en specifik risk) i förhållande till marknaden. SEB är den bank som presterat 

bäst, med ett M2 värde på 1,37 procent. Det lägsta genomsnittliga värdet har Handelsbanken med 

1,26 procent. Det som sänker Handelsbankens prestation jämfört med marknaden avkastning är 

fonden Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond som är den enda fonden av alla de fyra bankernas 

sverigefonder som har ett lägre M2 värde (0,8 procent) än RM. Även här finns inget reellt samband 

mellan fondförmögenhet och M2 värdet, även om just fonden Handelsbanken AstraZeneca 
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Allemansfond har den lägsta fondförmögenheten. Istället är det fondens låga standardavvikelse (18,4 

procent) som leder till det låga M2 värdet.          

 

5.2 Nordenfonder 

Den bank vars Nordenfonder har högst genomsnittlig årlig avkastning är Handelsbanken, med 13,39 

procent. Handelsbanken är också den bank som har den högsta genomsnittliga fondförmögenheten, 

vilken är SEK 5 801,34 miljoner. Näst högst genomsnittlig årlig avkastning (12,45 procent) har 

Swedbank Robur med en genomsnittlig fondförmögenhet på SEK 3 869,91 miljoner. Handelsbanken 

och Swedbank Robur följs av Nordea som har en avkastning på 11,52 procent och en 

fondförmögenhet på SEK 4 823,84 miljoner. SEB har både den lägsta genomsnittliga avkastningen 

(9,57 procent) samt den minsta genomsnittliga fondförmögenheten (SEK 1 824,24 miljoner). Utifrån 

dessa resultat kan man se att det verkar finnas en koppling mellan genomsnittlig fondförmögenhet 

och genomsnittlig årlig avkastning, där större förmögenhet leder till högre avkastning, vilket går emot 

den tidigare forskningen gjord av Dahlquist, Engström och Söderlind. Det finns dock en avvikelse, 

Nordea har nämligen den näst största fondförmögenheten men endast den tredje högsta 

genomsnittliga avkastningen. Med andra ord borde Nordea och Swedbank Robur byta plats i 

ordningen som visar vilken bank som har den högsta genomsnittliga årliga avkastningen. Vid en mer 

ingående genomgång av kopplingen mellan avkastning och förmögenhet hittar man ytterligare 

brister. Fonden Nordea Nordenfond är den fond som har den högsta fondförmögenheten. Samtidigt 

har fonden den tredje lägsta årliga avkastningen.  Dessa brister gör att det är svårt att dra några 

generella slutsatser gällande kopplingen mellan fondförmögenhet och avkastning.         

Handelsbanken har den högsta genomsnittliga sharpekvoten samt treynorkvoten, 0,4174 respektive 

0,1045. Swedbank Roburs Nordenfonder har uppnått de näst högsta genomsnittliga kvoterna (0,4060 

samt 0,1010), och skillnaderna är relativt små. De två bankerna följs av Nordea med en genomsnittlig 

sharpekvot på 0,3797 samt en genomsnittlig treynorkvot på 0,0876. De lägsta kvoterna har således 

SEB. Skillnaden mellan Handelsbanken och SEB gällande sharpekvoten är 0,1169 och för 

treynorkvoten 0,0334. När det gäller dessa två kvoter av riskjusterad avkastning är alltså 

Handelsbanken samt Swedbank Robur att föredra.   

SEB är den bank som har den högsta förväntade avkastningen kopplat till risken, med ett 

genomsnittligt CAPM på 0,0120. SEB följs av Swedbank Robur och Nordea samt slutligen 

Handelsbanken, som har det lägsta CAPM värdet på 0,0107. Trots att skillnaderna är något större än 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Magnus+Dahlquist%22&wc=on
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vad fallet var för samma riskjusterade avkastningsmått hos Sverigefonderna, så är de fortfarande 

relativ små. Trots de relativt små skillnaderna så har alltså Handelsbankens fonder en något högre 

risk än resterande banker. Det går inte att dra några slutsatser gällande fondförmögenhet och 

genomsnittligt CAPM värde.  

När det gäller jensens alpha så följer bankerna samma ordning som de gjorde gällande sharpekvoten 

och treynorkvoten, vilket visar ett tydligt mönster gällande riskjusterad avkastning för Nordenfonder. 

Handelsbanken har alltså det högsta genomsnittliga alphavärdet (0,1232) medan SEB har det lägsta 

(0,0837). Alla banker har alltså positiva värden vilket visar att de har utvecklats bättre än SML. 

Alla studiens Nordenfonder har ett M2 som är högre än marknadens avkastning. Fonden 

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond har det högsta M2 värdet, 1,39 procent, och fonden SEB 

Östersjöfond/WWF har det lägsta, 1,15. Om man jämställer bankerna med fyra portföljer 

innehållande fonder, ser man att alla överpresterat givet specifik risk. Den bank som har presterat 

det högsta genomsnittliga värdet är Handelsbanken (1,34 procent) som följs av Swedbank Robur 

(1,25 procent), Nordea (1,2 procent) och slutligen SEB (1,17 procent).     

 

5.3 Alla fonder 

Vid en sammanställning av studiens alla fonder klargörs det mönster som framkommit tidigare, vilket 

är att Handelsbanken samt Swedbank Robur har uppvisat de starkaste resultaten. Handelsbanken har 

högst genomsnittlig årlig avkastning, 10,78 procent, och följs av Swedbank Robur med 10,26 procent. 

Det är Handelsbankens nordenfonders goda resultat som gör att banken är i topp i den totala 

sammanställningen. Handelsbanken och Swedbank Robur följs av SEB (8,54 procent) samt Nordea 

(7,73 procent). De genomsnittliga siffror som redovisats (se Tabell 4.3) visar en koppling mellan 

genomsnittlig fondförmögenhet och genomsnittlig årlig avkastning. Nordea, som har den lägsta 

fondförmögenheten, SEK 1 489,52 miljoner, har som tidigare nämnts även den lägsta avkastningen. 

Nordea har även de lägsta värdena gällande riskjusterad avkastning med undantagen för CAPM samt 

M2 värdet. Det går även att stärka denna koppling med resultat från tidigare forskning.  

Trots detta visar närmare granskning av empirin att denna koppling är för svag för att utgöra en 

bevisad slutsats. Där Nordea har uppvisat lägsta värden och resultat har Handelsbanken visat de 

högsta. Handelsbanken har den högsta genomsnittliga avkastningen, sharpekvoten, treynorkvoten 

samt alphavärdet. Både SEB och Swedbank Robur har dock större genomsnittliga 
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fondförmögenheter. Handelsbanken har alltså trots sina höga resultat endast den tredje största 

genomsnittliga fondförmögenheten.    

Vid en mer detaljerar genomgång av det totala antalet SEB fonder som ingår i denna studie kan det 

urskiljas att tre av de fyra högsta årliga avkastningarna tillhör fonder med lägre fondförmögenheter. 

För Swedbank Robur är istället situationen det omvända. Här tillhör tre av de fyra högsta årliga 

avkastningarna fonder med högst förmögenhet. Detta mönster återfinns även hos handelsbanken 

där fyra av de fem högsta avkastningarna tillhör fonder med de högsta förmögenheterna. Även hos 

Nordeas fonder finns en koppling mellan fondförmögenhet och avkastning. Två av tre högsta 

avkastningarna tillhör de två högsta förmögenheterna. En sammanställning av alla fonder visar att 11 

av de 16 högsta årliga avkastningarna tillhör fonder vars förmögenhet även hamnar på den övre 

halva totalt sett. Samtidigt hamnar tre av de fyra fonderna vars förmögenhet var störst på den nedre 

halvan när det gäller den årliga avkastningen.  

Fondförmögenhetens betydelse har alltså inte riktigt kunnat styrkas. Det finns dock mönster som 

tyder på att en större fondförmögenhet leder till en högre avkastning hos den enskilda fonden. Detta 

går dock emot den tidigare svenska forskningen som gjorts inom området. Detta skulle kunna bero 

på att den tidigare forskningen, som gjorts av Dahlquist, Engström och Söderlind, visade att mindre 

fonder var att föredra när det gällde aktiefonder. I denna studie ingår dock fonder tillhörande olika 

fondtyper såsom indexfonder och branschfonder även om majoriteten av fonderna är aktiefonder.  

Den tidigare forskningen gjord av Chevalier och Ellison kunde visa att en fondförvaltares utbildning 

och ålder har betydelse på uppnått resultat. Huruvida detta stämmer när det gäller de fyra svenska 

storbankerna eller inte är dock svårt att svara på.  
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6. Slutsatser 
 

I den sjätte delen av studien presenteras de slutsatser som dragits ur analysen och resultatet.   

Genom de beräkningar som gjorts går det att urskilja att Handelsbanken och Swedbank Robur, under 

de fyra år och fyra månader som studien innefattar, presterat bättre än SEB samt Nordea. Swedbank 

Robur har presterat bäst när det gäller Sverigefonder. Man har här uppnått den högsta 

genomsnittliga årliga avkastningen. Man har även uppnått högsta genomsnittliga värde gällande 

sharpekvoten, treynorkvoten samt Jensens alpha vilka alla är mått på riskjusterad avkastning. 

Handelsbanken har presterat bäst när det gäller Nordenfonderna samt i sammanställningen av alla 

studiens fonder. I båda dessa fall kan man se att Handelsbanken har den högsta genomsnittliga årliga 

avkastningen. Man har även uppnått det högsta genomsnittliga värdena, bland både 

Nordenfonderna och bland studiens totala antal fonder, gällande sharpekvot, treynorkvot samt 

Jensens alpha. En intressant aspekt angående Jensens alpha är att alla banker uppvisar positiva 

alphavärden, vilket visar att de har utvecklats bättre än SML.   

En intressant aspekt är att varken Swedbank Robur, när det gällde Sverigefonder, eller 

Handelsbanken, när det gällde Nordenfonder och sammanställningen av alla fonder, kunde uppnå 

högst värde när det gällde CAPM eller M2. Handelsbanken hade det högsta genomsnittliga CAPM 

värdet, och därmed den lägsta risken, när det gällde Sverigefonderna medan SEB hade det högsta 

värdet när det gällde Nordenfonderna samt vid sammanställningen av alla fonder. Alla bankers 

genomsnittliga M2 är högre än marknadens avkastning (RM) som beräknats till 1,12 procent. Detta 

betyder att alla banker genomsnittligen överpresterat (givet en specifik risk) i förhållande till 

marknaden. Fonden Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond är den enda fonden som har ett lägre 

M2 värde än RM.  

Utifrån studiens resultat gick det att urskilja ett visst mönster gällande fondförmögenhet och årlig 

avkastning. 11 av de 16 högsta årliga avkastningarna tillhör fonder vilkas fondförmögenhet tillhör 

den övre halvan totalt sett. Detta går emot den tidigare svenska forskningen som gjorts inom 

området.  
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7. Avslutande diskussion 

 

I den sjunde delen av studien kommer en avslutande diskussion att ske som avslutas med  förslag på vidare 

forskning. 

Jag vill börja den avslutande delen av studien med att diskutera lite kring metodvalet. Som tidigare 

nämnts har denna studie en kvantitativ metod med en deduktiv ansatts. Stora mängder 

sekundärdata har legat till grund för arbetet. Fördelen med detta är att sekundärdata är relativt 

enkelt att kontrollera samt att man kan dra generella slutsatser från den. Både studiens reliabilitet 

och validitet skulle kunna ökas ytterligare genom en intervju om studiens resultat med en oberoende 

sakkunnig. Försöken att hitta någon oberoende person som haft eller velat ta sig tid till detta har inte 

lyckats. 

Det har forskats väldigt lite om den svenska marknaden vilket lett till att den större delen av den 

tidigare forskningen behandlar den amerikanska marknaden. Samtidigt har det visat sig att det är just 

den amerikanska forskningen som stämt överens med vad som framkommit i denna studie, då främst 

gällande fondförmögenhetens betydelse på avkastningen. Valet att innefatta en ickevetenskaplig 

artikel i studien baseras på att den endast ska verka som ett komplement till den svenska 

forskningen.  

Då stora mängder sekundärdata har legat till grund för denna studie finns det risk för att eventuella 

räknefel kan ha uppkommit. För att minimera denna risk har alla uträkningar gjorts i Microsoft Excel. 

Dessutom har all empiri kontrollräknats minst en gång för att ytterligare minska eventuella räknefel.           

   

7.1 Förslag till vidare forskning 

 Mer ingående studie om fondstorlekens betydelse där olika fondtyper kan jämföras. 

 En studie om hur de svenska storbankerna lyckats i sin fondförvaltning gällande risk och 

avkastning jämfört med de andra nordiska ländernas banker.  

 En studie i huruvida det finns någon koppling mellan prestation och variablerna utbildning 

och ålder hos svenska fondförvaltare.  
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http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.nordea.com/Om%2bNordea/Koncernen%2bi%2b%C3%B6versikt/Nordeas%2bhistoria/Nordea%2bde%2bf%C3%B6rsta%2b%C3%A5ren/867842.html
http://www.nordea.com/Om%2bNordea/Koncernen%2bi%2b%C3%B6versikt/Nordeas%2bhistoria/Nordea%2bde%2bf%C3%B6rsta%2b%C3%A5ren/867842.html
http://www.nordea.se/Privat/Spara+och+placera/Fonder/202674.html
http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16748
http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=finaanalj
http://www.jstor.org.till.biblextern.sh.se/action/showPublication?journalCode=jfinance
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Bilaga 1. RF 

 

SSVX 3M 

Period Medel Min Max 

2005 Kvartal 1 1,9807 1,945 2 

2005 Kvartal 2 1,849 1,5 2 

2005 Kvartal 3 1,4786 1,45 1,5 

2005 Kvartal 4 1,563 1,47 1,71 

2006 Kvartal 1 1,9108 1,7 2,02 

2006 Kvartal 2 2,1262 2,02 2,245 

2006 Kvartal 3 2,4142 2,22 2,602 

2006 Kvartal 4 2,8748 2,602 3,103 

2007 Kvartal 1 3,2542 3,108 3,331 

2007 Kvartal 2 3,3981 3,27 3,502 

2007 Kvartal 3 3,5716 3,497 3,658 

2007 Kvartal 4 3,9702 3,646 4,195 

2008 Kvartal 1 4,1835 4,033 4,326 

2008 Kvartal 2 4,1362 4,081 4,197 

2008 Kvartal 3 4,4082 4,207 4,566 

2008 Kvartal 4 2,9365 1,315 4,476 

2009 Kvartal 1 0,8497 0,251 1,512 

  (Källa) 

(1+0,019807*1+0,01849*1+0,014786*1+0,01563*1+0,019108*1+0,021262*1+0,024142*1+0,028748 
*1+0,032542*1+0,033981*1+0,035716*1+0,039702*1+0,041835*1+0,041362*1+0,044082*1+0,029
365*1+0,008497)-1 = 0,469055 
 

(1+0,469055/17)-1= 0,027591471 

Rf = 2,76% 
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Utdelning Procentuell skillnad Datum 

EAFGX 278,5   2005-01-03 

EAFGX 278,47 -0,01% 2005-01-31 

EAFGX 291,14 4,55% 2005-02-28 

EAFGX 292,08 0,32% 2005-03-31 

EAFGX 288,2 -1,33% 2005-04-29 

EAFGX 304,97 5,82% 2005-05-31 

EAFGX 317,65 4,16% 2005-06-30 

EAFGX 333,59 5,02% 2005-07-29 

EAFGX 329,39 -1,13% 2005-08-31 

EAFGX 348,35 5,76% 2005-09-30 

EAFGX 341,75 -1,89% 2005-10-31 

EAFGX 355,72 4,09% 2005-11-30 

EAFGX 376,5 5,84% 2005-12-30 

EAFGX 381,87 1,43% 2006-01-31 

EAFGX 395,6 3,60% 2006-02-28 

EAFGX 422,87 6,89% 2006-03-31 

EAFGX 427,01 0,98% 2006-04-28 

EAFGX 393,39 -7,87% 2006-05-31 

EAFGX 396,5 0,79% 2006-06-30 

EAFGX 391,31 -1,31% 2006-07-31 

EAFGX 408,84 4,48% 2006-08-31 

EAFGX 430,06 5.19% 2006-09-29 

EAFGX 449,34 4,48% 2006-10-31 

EAFGX 445,66 -0,82% 2006-11-30 

EAFGX 482,73 8,32% 2006-12-29 

EAFGX 497,83 3,13% 2007-01-31 

EAFGX 486,81 -2,21% 2007-02-28 

EAFGX 514,44 5,68% 2007-03-30 

EAFGX 550,08 6,93% 2007-04-30 

EAFGX 559,65 1,74% 2007-05-31 

EAFGX 546,74 -2,31% 2007-06-29 

EAFGX 538,48 -1,51% 2007-07-31 

EAFGX 524,08 -2,67% 2007-08-31 

EAFGX 521,16 -0,56% 2007-09-28 

EAFGX 511,15 -1,92% 2007-10-31 

EAFGX 477,11 6,66% 2007-11-30 

EAFGX 466,07 -2,31% 2007-12-28 

EAFGX 409,22 -12,20% 2008-01-31 

EAFGX 422,58 3,26% 2008-02-29 

EAFGX 415,84 -1,59% 2008-03-31 

EAFGX 436,93 5,07% 2008-04-30 

EAFGX 450,18 3,03% 2008-05-30 

EAFGX 385,33 -14,41% 2008-06-30 

EAFGX 382,56 -0,72% 2008-07-31 

EAFGX 386,65 1,07% 2008-08-29 

EAFGX 338,99 -12,33% 2008-09-30 

EAFGX 278,17 -17,94% 2008-10-31 

EAFGX 272,97 -1,87% 2008-11-28 

EAFGX 281,9 3,27% 2008-12-30 

EAFGX 266,18 -5,58% 2009-01-30 

EAFGX 273,43 2,72% 2009-02-27 

EAFGX 281,61 2,99% 2009-03-26 

0,0638*√12=0,22 
ơM = 0,22 
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Namn 
Genomsnittlig årlig 

avkastning* 
Fondförmögenhet Sharpekvot Treynorkvot CAPM 

Jensens 
Alpha 

M2 

SEB Etisk Sverigefond - 
Lux utd   

8,33 329,79 0,2215 0,0586 0,012 0,0713 0,0133 

SEB Stiftelsefond 
Sverige   

9,99 696,11 0,2477 0,0769 0,0122 0,0877 0,0152 

SEB Sverige 
Chans/Riskfond   

6,78 856,54 0,162 0,0424 0,012 0,0558 0,0131 

SEB Sverigefond   

7,25 7401,4 0,1781 0,0467 0,0119 0,0606 0,0133 

SEB Sverigefond Stora 
bolag   

7,98 5701,01 0,2107 0,0562 0,0123 0,0675 0,0131 

SKF Allemansfond   

8,86 52,43 0,2271 0,0629 0,0117 0,0769 0,0142 

SEB Nordenfond   

10,22 3530,07 0,3263 0,0754 0,0114 0,0908 0,0118 

SEB 
Östersjöfond/WWF   

8,91 118,4 0,2746 0,0668 0,0125 0,0766 0,0115 

Genomsnitt 
8,54 2335,72 0,2310 0,0607 0,0120 0,0734 0,0132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn 
Genomsnittlig årlig 

avkastning* 
Fondförmögenhet Sharpekvot Treynorkvot CAPM 

Jensens 
Alpha 

M2 

Swedbank Robur Sverigefond 
MEGA 

10,8 6050,80 0,3165 0,0829 0,0117 0,0963 0,0134 

Carnegie Sverige  

9,28 196,89 0,2677 0,0733 0,013 0,0798 0,0128 

Swedbank Robur Ethica Sverige 
MEGA 

9,42 918,81 0,2623 0,0694 0,0119 0,0823 0,0134 

Swedbank Robur Hockeyfond  

9,65 6,19 0,2691 0,071 0,0117 0,0848 0,0135 

Swedbank Robur Sverigefond  

9,97 4799,37 0,281 0,0736 0,0115 0,0882 0,0135 

Swedbank Robur 
Vasaloppsfond  

10,08 11,17 0,2873 0,0763 0,0119 0,0889 0,0134 

Swedbank Robur Ethica Miljö 
Sverige  

8,28 997,95 0,2159 0,0569 0,0117 0,0711 0,0135 

Swedbank Robur Nordenfond   

12,18 3850,45 0,4017 0,0924 0,0109 0,1109 0,0122 

Swedbank Robur 
Småbolagsfond Norden   

12,72 3871,37 0,4102 0,1095 0,0127 0,1145 0,0127 

Genomsnitt 10,26 2300,33 0,3013 0,0784 0,0119 0,0908 0,0132 

http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011786&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011786&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011973&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011973&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011774&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011774&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011771&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011975&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011975&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=JHMAR00036&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011773&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012038&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00012038&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000025%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011641&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00010078&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN01409&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN01409&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00682&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011637&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00683&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=PJJAN00683&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011613&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011613&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d545%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011618&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
http://morningstar.se/funds/overview.asp?cid=CL00011635&lang=sv&lastpage=Quickrank&LastPageURL=%2fquickrank%2fdefault.aspx%3flang%3dsv-SE%26country%3dSE%26tab%3dRSKRT%26sortby%3dc_MSRating%26sortorder%3dDESC%26firstletter%3d%26search%3d%26mec%3dSE00000048%26cat%3d525%26domicile%3d%26countryspecific%3d%26clientAttributes%3d-1%26showClientOnly%3d%26pageSize%3d30
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Namn 
Genomsnittlig årlig 

avkastning* 
Fondförmögenhet  Sharpekvot Treynorkvot CAPM 

Jensens 
Alpha 

M2 

Handelsbanken AstraZeneca 
Allemansfond   

9,18 0,23 0,3497 0,0905 0,016 0,0759 0,008 

Handelsbanken Mega Sverige 
Index   

9,25 659,23 0,2565 0,0676 0,0119 0,0807 0,0134 

Handelsbanken Sverigefond 
Index   

9,02 7315,29 0,2448 0,0639 0,0115 0,0787 0,0135 

Handelsbanken 30 i Topp 
Index   

7,57 618,32 0,1931 0,0501 0,0119 0,0638 0,0135 

Handelsbanken Sverigefond   9,67 4700,15 0,2697 0,072 0,0119 0,0848 0,0135 

Handelsbanken SBC 
Bofonden   

9,58 484,59 0,2657 0,071 0,0119 0,0839 0,0135 

Handelsbanken Nordiska 
Småbolagsfond   

16,82 1937,08 0,5343 0,148 0,012 0,1562 0,0139 

Handelsbanken Funds 
Nordic   

12,09 125,53 0,3758 0,0897 0,0105 0,1104 0,0131 

Handelsbanken Norden 
Aggressiv   

12,97 1138,44 0,3986 0,0945 0,0099 0,1198 0,0135 

Handelsbanken Nordenfond   11,68 2600,29 0,3609 0,0857 0,0105 0,1062 0,013 

Genomsnitt 10,78 1957,92 0,3249 0,0833 0,0118 0,0960 0,0129 

 
 

Namn 
Genomsnittlig årlig 

avkastning* 
Fondförmögenhet Sharpekvot Treynorkvot CAPM 

Jensens 
Alpha 

M2 

Nordea Sverigefond   

8,82 3213,69 0,2408 0,0637 0,012 0,0761 0,0133 

Nordea Etiskt Urval   

7,34 321,96 0,1817 0,0487 0,0122 0,0612 0,0133 

Nordea Private Banking 
Svenska Portfölj   

5,7 116,84 0,1167 0,03 0,0115 0,0455 0,0133 

Nordea Selekta Sverige   

5,58 316,38 0,1128 0,0294 0,0119 0,044 0,0132 

Nordea Sweden Fund   

7,41 144,38 0,1879 0,0489 0,012 0,0621 0,013 

Nordea Nordenfond   

11,52 4823,84 0,3797 0,0876 0,0112 0,104 0,012 

Genomsnitt 7,73 1489,52 0,2033 0,0514 0,0118 0,0655 0,0130 
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