
 1 

  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonder 
– En jämförande studie om fondstorlekens bety-

delse under lågkonjunktur 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Magisteruppsats 15 hp | Finansiell Ekonomi | Vårterminen 2010 

 

Av: Jonas Breander, Oliver Vuckovski 
Handledare: Curt Scheutz, Jurek Millak 
 



 2 

Förord 

Författarnas magisteruppsats är skriven vid Södertörns Högskola med inriktning inom huvudområdet 

företagsekonomi under våren 2010 och är en del av de utbildningar som ingår i programmen för Logis-

tik och Ekonomi samt Management med IT 

Författarna vill tacka Günther Mårder, VD för Aktiespararna, som bistått författarna med tips och klar-

göranden om fond- samt aktiemarknaden och givit oss mer förståelse samt intresse för området. Tack 

även till opponentgruppen som kommit med konstruktiv kritik och värdefulla förslag till förbättring av 

uppsatsen. 

Till sist vill författarna rikta ett stort tack till handledarna Curt Scheutz och Jurek Millak för den tid, 

hjälp samt vägledning de givit oss för att kunna skapa och färdigställa uppsatsen. 

 

 

Södertörns Högskola 10-06-02 

 

 

Jonas Breander  Oliver Vuckovski 

 

………………………….  …………………………. 



 3 

Sammanfattning 

Titel  En jämförande studie om fondstorlekens betydelse under lågkonjunktur 

Författare  Jonas Breander, Oliver Vuckovski 

Handledare  Curt Scheutz, Jurek Millak 

Nyckelord  Fonder, Fondförmögenhet, Lågkonjunktur, Placeringsstrategi, Aktiefonder 

Bakgrund Fonder är en sparform som har utvecklats och blivit en av de mest populära 

och framgångsrika placeringsformerna på marknaden. Många företag väljer 

därför, efter en högkonjunktur följd av möjlighet till reservsparande, att inve-

stera på fondmarknaden för att kunna öka sitt kapital under kommande låg-

konjunktur. Att välja en stor och trögrörlig eller en liten och snabbfotat fond 

kan vara av avgörande karaktär när man ska se till utvecklingen. 

 

Problemformulering Har fondstorleken betydelse vid placering i fonder under lågkonjunktur? 

 

Syfte Klargöra huruvida fondstorleken har betydelse för avkastningen vid placer-

ing i svenska aktiefonder under lågkonjunktur. 

Metod  Studien använder sig av metodtriangulering där ett kvantitativt upplägg 

kombineras med ett kvalitativt inslag i form av en intervju. En deduktiv an-

sats anammas. Urvalet har valts ut genom ett bekvämlighetsurval och datain-

samling har skett i form av sekundärdata från morningstar, riksbanken samt 

affärsvärlden. Med den informationen har uppsatsens empiri och resultat 

grundlagts och kunnat kopplas till teorier, tidigare forskning samt allmän 

uppfattning om fonder i analysen. 

Slutsats Undersökningen visar att stora fonder, tätt följt av medelstora fonder, är den 

bästa investeringen under lågkonjunktur. Små fonder är mer snabbrörliga, 

har en högre standardavvikelse och risk men det innebär inte generellt att det 

utmynnar i en högre avkastning. 
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Abstract 

Title  A comparative study on fundsize and its value during recession 

Authors Jonas Breander, Oliver Vuckovski 

Advisory professors Curt Scheutz, Jurek Millak 

Keywords Funds, Fund size, Recession, Investment strategy, Mutual funds 

Background Fund saving is nowadays a very popular investment strategy when it comes 

to putting money aside on the market. After a big economic boom, with the 

potential of gathering up assets, companies choose to invest in the fund 

market with the possibility to increase their wealth when a recession is up 

and coming. When it comes to how well the fund is developing, one needs to 

make a critical decision and choose either a big and sluggish one or a small 

and swift-footed one. 

Problem formulation Does fund size matter when investing in funds during recession?  

Purpose Determine whether fund size has an impact on return rate when investing in 

Swedish mutual funds during recession. 

Method Different types of methods will be used throughout the study to ensure good 

quality and enough quantity. Mainly quantitative layout (data gathering from 

the Swedish State Bank, Morningstar and Affärsvärlden) featuring a 

qualitative interview and a deductive approach. With established empirics 

and elicited results, the study has been able to connect the theories used, the 

previous research in the field and the common view of funds among society 

to its analysis. 

Conclusion Theory suggests that large funds, closely followed by medium-sized funds 

are the best investment during recessions. Small funds are more fast-moving, 

has a higher standard deviation and risk but it does not, generally, out-flow 

into a higher return. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleder med att beskriva bakgrund för uppsatsen som mynnar ut i en problemdiskussion, pro-
blemformulering och ett syfte. Slutligen presenteras uppsatsens avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Finanskrisen 

Under inledningen av hösten 2008 kunde världen skåda det vi idag kallar starten på en av de största fi-

nansiella kriserna genom tiden. Denna ekonomiska oro har sin grund under Clinton och Bush tiden. De 

två före detta amerikanska presidenterna förespråkade att låginkomsttagare, inom vissa gränser, ska ha 

rätt till bostadslån och på så sätt bostadsköp. Problemet var att dessa låginkomsttagare inte var nog kre-

ditvärdiga och i många fall inte uppfyllde de lånekriterier bankerna ställde. Många utav låginkomstta-

garna hade knappt eller nästan ingen kapitalinsats (sub-prime-loans) och på så vis saknade marginal vid 

eventuella marknadsförändringar.1 

Med tiden höjde USA:s kongress 1997 frigränsen för skatt på reavinster för husförsäljning från 125 000 

dollar till 500 000 dollar. Detta förenades med att USA:s dåvarande (2002-2003) riksbankschef Alen 

Greenspan rev ned räntorna till en %, och lämnade bolåneräntorna på 3-4 %, vilket ledde till en drama-

tisk ökning av huspriserna. Stigande huspriser och låga räntor gjorde att många amerikaner kunde ta nya 

lån på sina nu ”högt” värderade hus. 2004 förvärrades scenariot ytterligare när den amerikanska finans-

inspektionen beslutade att låta de fem största investmentbankerna låna ut 40 gånger volymen av det 

egna kapitalet, mot tidigare 12.2 

De närmsta åren steg amerikanernas skuldsättningsgrad och risken för att inte kunna betala tillbaka sina 

lån syntes öka. Det bankerna, likt Lehman Brothers och Bear Sterns, nästan tvingades att göra var att 

försöka ”förpacka” dessa dåliga huslån (sub-prime-loans) till nya former av värdepapper och fonder som 

                                                                 
1 http://www.dn.se/, Tillgänglig 2010-02-17 
2 Ibid 
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kunde säljas vidare på marknaden, där de bakomliggande säkerheterna för de flesta var väldigt svåra att 

genomskåda, ibland tom. för förpackarna själva, och på så sätt göra sig av med risken på den egna kre-

ditgivningen 3. Så småningom hade dessa lån, tillsammans med vanliga bankers lån, varit ute för försälj-

ning under så lång tid på den globala finansmarknaden att ingen längre visste vilka tillgångar som var 

giftiga och inget värda, och vilka tillgångar som var sunda 4. Som exempel kan ges att Deutsche Bank i 

slutet av 2007 var en av Clevelands största fastighetsägare. Fannie Mae och Freddie Mac (som då stod 

för ca 50 % av huslånen i landet) fick alltså den stora fördelen att låta andra ta över den dåliga låne-

stocken och låta de ytterligare öka utlåningen av bolån med dålig säkerhet. 

Tiden hade sin gång och i mars 2008 fick investmentbanken Bear Sterns så pass stora likvidproblem att 

de var tvungna att låta sig köpas upp av JP Morgan Chase bank tillsammans med den amerikanska sta-

ten. Bara ett halvår senare, i september, tvingades ännu en investmentbank, Lehman Brothers, ansöka 

om konkursskydd. De två stora bolåneinstituten ”Fannie och Freddie” var även de samma månad tvung-

na att förstatligas för att undvika en fullständig kollaps på bolånemarknaden. 5 

I och med att USA är ett av världens största länder på den globala handels- och valutamarknaden tog det 

inte lång tid förrän stora delar av världen drogs in i denna finansoro/kris. Det hade nu gått så långt att 

ingen tyckte sig se ljuset på andra sidan tunneln. 

1.1.2 Fonderna tillsammans med kriserna 

Att spara i fonder är något man på den svenska marknaden har kunnat göra ända sedan 1950-talet, dock 

tog det inte fart på riktigt förrän mitten av 80-talet. Sedan dess har den dramatiska utvecklingen på aktie- 

och räntemarknaden vart den stora faktorn som bidragit till att fonder har uppmärksammats i allt större 

omfattning. Från 1980 fram till 2009 har Stockholmsbörsen stigit med 8900 %, vilket motsvarar en ge-

nomsnittlig årsavkastning på mer än 16 %, och visar att om man hade placerat 1000: - i början av 1980-

talet hade det i april 2009 utvecklats till ca 90000: -. Detta trots att världens börser genom dessa år även 

haft en negativ utveckling. 6 

                                                                 
3 Ibid 
4 http://www.sydsvenskan.se/, Tillgänglig 2010-02-17 
5 http://www.e24.se/, Tillgänglig 2010-02-17 
6 http://www.fondbolagen.se/, Tillgänglig 2010-02-17 
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Den spekulationsbubbla, som under slutet av 1990-talet kraftigt lyfte Stockholmsbörsen, sprack endast 

ett par månader in i 2000-talet. Denna bubbla höll i sig under 3 år och värdet på börsen halverades. Det 

var inte förrän i mars 2003 som börsen tog fart igen. Då varade uppgången fram till sommaren 2007. 

Under denna tid steg börsen väldigt mycket till stor del pga. att inflationen höll sig på väldigt låga nivå-

er. Efter sommarens (2007) många toppnoteringar på världens börser inträffade nästa ras. Kreditkrisen 

på den amerikanska bolånemarknaden utvecklades till en världsomfattande finansiell kris som idag fort-

farande pågår. Kommande år skådades ett 40 % börsras, och året därpå rasade börsen så pass mycket att 

mer än hela dess uppgång under 2000-talet hade ätits upp på mindre än 2 år.7 

 

Då den globala ekonomin tenderar att följa cykliska rörelsemönster, högkonjunktur följs åt av en låg-

konjunktur, gäller det att vara väl förberedd när en lågkonjunktur är nära förestående. Under högkon-

junkturen går många företag som på räls och bygger upp stora reserver med likvida medel. Att låta kapi-

                                                                 
7 Ibid 

Figur 1: Grafen visar hur utvecklingen på den svenska aktie- och räntemarknaden från 1980-2009, där vi kan 
se väldigt många likheter med den utveckling en fond skulle haft om den följt MSCI world index. 

Figur 2: Grafen är MSCI World omräknat från dollar till svenska kronor för att visa vad en svensk fondsparare 
skulle ha fått för avkastning om man placerat i en fond som följt detta index. 
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talet stå kvar på bankkontot kan i många fall likställas med att spara pengarna i madrassen då räntan på 

ett bankkonto ofta är väldigt låg eller till och med lika med noll. Kan man avvara sitt kapital under en tid 

finns det däremot bättre möjligheter att låta kapitalet arbeta och skapa sig en bättre avkastning, När låg-

konjunkturen sedan står utanför dörren gäller det att veta vilka placeringar som är mest fördelaktiga vad 

gäller avkastning och risk även under dessa tider. Förutsättningarna ändras och det är andra branscher 

och typer av placeringar som blir fördelaktiga jämfört med under högkonjunktur. Bankerna och de fi-

nansiella instituten brukar därmed inte vara sena med att bombardera företagen med erbjudanden om 

olika investeringsalternativ. Många företagare anser sig dock inte ha tid med att se över sina invester-

ingar men vill samtidigt inte missa möjligheten till att öka värdet på sitt kapital. Ett vanligt alternativ 

som brukar nämnas är därför att investera i fonder. Företagarna överlåter arbetet med placering av kapi-

talet till en bank eller ett fondbolag.8 

 

Med åren har det förekommit en del diskussioner om fondstorlekens betydelse för fonders avkastning. 

Ofta får de stora fonderna möta kritik när det gäller möjligheten för dem att vara snabbfotade och aktiva 

i sin förvaltning. Deras storlek hindrar dem ofta från snabba affärer. Eftersom de förvaltar stora summor 

pengar äger de stora aktieposter som blir omöjliga att sälja och köpa snabbt utan att kursen påverkas i 

enlighet med hur aktiemarknaden fungerar.9 

Ansedda Aktiespararen ger även råd till sina sparare att de skall se upp med fondstorleken: ”Fonder med 

alltför stor förmögenhet kan få problem med att slå sitt jämförelseindex.”10 

1.2 Problemdiskussion 

Under högkonjunktur bygger lyckosamma företag upp stora reserver med likvida medel. För den eko-

nomiske är det förkastligt att bara låta dessa pengar ligga still. En alternativkostnadskalkyl visar snabbt 

att det finns bättre investeringsmöjligheter för detta kapital. Många banker och fondbolag erbjuder där-

för sina tjänster och skickar ut erbjudanden om att investera i deras fonder. Under en högkonjunktur är 

det dock betydligt lättare att få ett positivt resultat på sina investeringar jämfört med under en lågkon-

junktur. 

                                                                 

8 Ibid 
9 https://www.avanza.se/, Tillgänglig 2010-03-21 
10 http://www.aktiespararna.se/, Tillgänglig 2010-03-21 
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Samtidigt ger media och ansedda finansiella experter råd om att inte investera i för stora fonder eftersom 

dessa har en tendens att bli orörliga och ej har möjligheten att genomföra snabba affärer utan att påverka 

aktiekursen. Företagen står därmed inför ett dilemma om till vilken fond de skall anförtro sitt kapital 

inför en stundande lågkonjunktur och ifall fondstorleken har någon betydelse för dess avkastning. 

1.3 Problemformulering 

Har fondstorleken någon betydelse vid placering i fonder under lågkonjunktur? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra ifall fondförmögenheten har någon betydelse för avkastningen vid 

placering i svenska aktiefonder under lågkonjunktur. 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats har avgränsats till att endast beröra svenska aktiefonder. Tidspannet för undersökningen 

är koncentrerad till 2008-04-01–2009-12-31. Undersökningsperioden har valts genom att studera kon-

junkturbarometerns11 index och följt dess definition för lågkonjunktur. För att även minimera eventuella 

felmarginaler har en månad lagts till på vardera sida om start respektive slutdatum. Se bilaga 2 för mer 

information. 

                                                                 
11 http://www.konj.se/, Tillgänglig 2010-05-03 
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1.6 Disposition 

Nedan presenteras studiens disposition: 

1. Inledning 

Kapitlet inleder med att beskriva bakgrund för uppsatsen som mynnar ut i en problemdiskussion, pro-

blemformulering och ett syfte. Slutligen presenteras uppsatsens avgränsningar. 

2. Metod 

I metodkapitlet redogörs för och motiveras valet av metod. Här förs även diskussioner och motiveringar 

kring vetenskapliga synsätt, forskningsansatser, angreppssätt och tillvägagångssätt, urval, datainsamling, 

reliabilitet, validitet och källkritik. 

3. Teori 

I detta kapitel tas de olika teoriområdena upp som uppsatsen grundas på samt motiveringar för dessa. 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning som speglar uppsatsens ämne. 

4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en presentation av de valda fonderna i undersökningen för att sedan redogöra 

för resultaten i denna studie. 

5. Analys 

I följande kapitel analyseras empirin samt resultatet med hjälp av de teorier, tidigare forskning samt 

genomförd intervju som uppsatsen haft som grund. 

6. Slutsats 

Under slutsats presenteras kort de viktigaste resultaten för studien. 

7. Diskussion 

Slutligen diskuteras de implikationer som uppstått under arbetets gång, förslag på framtida forskning 

samt kritisk granskning av metodvalet. 
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2 Metod 

I metodkapitlet redogörs för och motiveras valet av metod. Här förs även diskussion och motivering 
kring vetenskapligt synsätt, forskningsansats, angreppssätt, tillvägagångssätt, urval, datainsamling, 
reliabilitet, validitet och källkritik. 

 

2.1 Val av metod 

Författarna har i denna uppsats anammat en hermeneutisk infallsvinkel där man genom tolkning av det 

empiriska materialet drar slutledningar. Inom forskning finns det även två olika ansatser, deduktiv eller 

induktiv ansats. Dessa ansatser beskriver förhållandet mellan teori och empiri. Då målet med denna upp-

sats är att utifrån empirisk data testa ett generellt påstående har författarna valt att anamma en deduktiv 

ansats där man går ”från teori till empiri” vilket innebär en avledning från det generella till det konkre-

ta.12 

När man samlar in, analyserar och tolkar data brukar man även särskilja på kvantitativ data och kvalita-

tiv data. En kvantitativ undersökning är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband 

mellan olika variabler medan en undersökning av kvalitativ karaktär genererar konceptuella beskriv-

ningar av verkligheten i form av text och modeller, vilket syftar till att upptäcka, lyfta upp och belysa de 

samband som växt fram. En kvantitativ undersökning lämpar sig bäst när man redan vet en hel del om 

det som skall studeras och när teorier skall testas. Den kvalitativa undersökningsmetoden ställer högre 

krav på forskarens subjektiva förmåga att förstå och tolka datamaterialet.13 

Författarna har i denna uppsats valt att genomföra en metodtriangulering och kombinera kvantitativ data 

med kvalitativ data för att skapa förutsättningar för att undersöka fenomenet ur flera perspektiv.14 

                                                                 

12Johannessen, A. Tufte, P-A. 2003, s.35 
13 Christensen et al, 2001, s.67 
14 Johannessen, A. Tufte, P-A. 2003, s.263 
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Urval 

Urvalet av fonder är baserat på ett bekvämlighetsurval. Författarna har delat upp fondernas storlek i tre 

olika kategorier baserade på Morningstars kriterier för stor, medel och liten fond avseende fondförmö-

genhet. Tidpunkten för när fondförmögenheten lästes av var 09-12-31. Datumet är slutdatum för under-

sökningens tidsspann varför detta anses vara ett lämpligt avläsningsdatum. Fondkategorierna ser ut som 

följer: 

Stor – Fond > 10000MKR 

Medel – 1000MKR < Fond < 10000MKR 

Liten – Fond < 1000MKR 

Totalt har 18 fonder valts ut, 6 stycken i varje storlekskategori. Fonderna beskrivs var för sig i bilaga 1. 

2.2.2 Primärdata 

Primärdata samlas in via en telefonintervju med Günther Mårder, verkställande direktör för organisatio-

nen Aktiespararna och sakkunnig inom det aktuella forskningsområdet. Sveriges Aktiesparares Riksför-

bund – Aktiespararna – grundades 1966 och är en oberoende intresseorganisation för enskilda som spa-

rar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepap-

per. Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande.15 

2.2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata hämtas elektroniskt ifrån Morningsstars fondsida på http://www.morningstar.com. Mor-

ningstar är ett oberoende företag som tillhandahåller information från svenska och internationella fon-

der. Data inhämtas även ifrån Sveriges Riksbanks hemsida (http://www.riksbank.se) och hemsidan för 

Affärsvärldens Generalindex (http://www.affarsvarlden.se) från vilka man kan finna information och 

historik om statsskuldsväxlar samt indexhistorik över OMX Generalindex. 

                                                                 
15 http://www.aktiespararna.se, Tillgänglig 2010-05-04 
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2.3 Uppsatsens trovärdighet 

2.3.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet avser mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel. En mätning som är 

fullständigt reliabel har inga slumpmässiga fel. För att säga att en mätning är reliabel brukar man säga 

att man ska uppnå samma resultat när man använder samma mätmetod vid upprepade mättillfällen.16 

Den kvalitativa intervjun kommer att vara semistrukturerad. Författarna kommer att utgå ifrån fasta frå-

gor men för att skapa en öppen diskussion ges möjlighet för öppna följdfrågor och öppna svar från in-

formanten. Genom att dokumentera intervjun upprätthålls reliabiliteten då det ges möjlighet att upprepa 

intervjun vid ett senare tillfälle. Intervjuaren försöker även i högsta möjliga mån agera professionellt och 

neutralt för att minimera eventuella intervjuareffekter som skulle kunna påverka informanten. 

För att minimera slumpens inverkan på studien använder sig författarna av väl beprövade teorier samt 

förlitar sig inte kategoriskt på en enda teori. Undersökningens sekundärdata inhämtas även från väl an-

sedda och pålitliga källor och sekundärdatan är även lättillgänglig och kontrollerbar vilket anses vara en 

god grund för god reliabilitet. 

2.3.2 Validitet 

För att uppnå hög validitet bör resultatet vara liknande oberoende av mätmetod.17 För att uppnå en hög 

validitet i denna uppsats används flera insamlingstekniker som kombineras i form av metodtriangule-

ring. 

Den inre validiteten i datainsamlingen säkerställs genom att intervjufrågorna sänds till informanten i 

förväg så att denne har möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Informanten får även möjlighet att 

korrigera eventuella misstolkningar i efterhand genom att författarna sänder ut en sammanfattning av 

intervjun till informanten. Den insamlade datan valideras även genom enhetlig tolkning och kodning. 

Den yttre validiteten säkerställs genom att noggrant välja ut en så pass neutral samt väl insatt informant 

som möjligt. 

                                                                 
16 Christensen et al, 2001, s.290 
17 Ibid 
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2.3.3 Källkritik 

Författarna är medvetna om att informantens svar kan vara färgade av personliga åsikter som främjar 

egna åtaganden och intressen, trots strävan efter ett val av en neutral och oberoende expert. Författarna 

är även medvetna om att personerna och organisationerna bakom de sekundärkällor som används kan ha 

egna motiv och intressen med den framställda informationen och förhåller sig därför kritiska till infor-

mationen. I största möjliga mån har flera källor använts för att därmed skapa sig ett eget perspektiv och 

en egen verklighet. 

 



 17 

3 Teori 

I detta kapitel tas de olika teoriområdena upp som uppsatsen grundas på samt motiveringar för dessa. 
Kapitlet avslutas med tidigare forskning som speglar denna uppsats ämne. 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 CAPM 

Den ekonomiska modellen Capital Asset Pricing Model (CAPM) har framkommit tack vare flera ge-

nombrott bland de stora ekonomerna Harry Markowitz, Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner och 

Jan Mossin på 1950-talet. Då den presenterades, på 1960-talet för den finansiella världen, var det den 

första teorin att kvantitativt kunna mäta risk.18 Modellen menar att alla investerare har andelar av den 

totala marknadsportföljen (den mest diversifierade) som antas vara effektiv vilket gör att marknadens 

avkastningskrav på varje aktie i portföljen har en riskfri ränta samt en riskpremie vilka beror på varje 

akties beta och marknadens riskpremie. Utifrån detta ges en förväntad avkastning för portföljen. CAPM 

ger alltså specifika förslag till riskpremie för varje enskild aktie i en portfölj där ett positivt CAPM-

värde är ett bra CAPM-värde. 19 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 http://assets.cambridge.org/, Tillgänglig 2010-03-21 
19 Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin och Sjöberg, 2007, s. 215-223 

Formeln för CAPM: 

E (Ri) = Rf + βi [E (RM) – Rf] 

E (Ri) = Förväntad avkastning för aktien 

Rf = Riskfria räntan 

βi = Aktiens beta 

E (RM) = Förväntad avkastning för hela marknaden 
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3.1.2 Sharpekvot 

Sharpekvoten är uppkallad efter den mest kände grundaren av CAPM teorin, William Sharpe. Den jäm-

för fonders överavkastning med dess riskfria avkastning dividerat med portföljens totala risk (standard-

avvikelsen). Teorin beskriver hur mycket meravkastning man erhåller från en fond kontra dess totala 

risk.20 Desto högre sharpevärde en portfölj redovisar desto bättre avkastning har den presterat sett till 

portföljens totala risk. 

 

 

 

 

3.1.3 Jensens Alfa 

Jensens alfa jämför en portföljs avkastning med vad den borde ha varit givet CAPM och portföljens 

beta.21 Alltså mäter jensens alfa hur mycket den marknadsriskjusterade avkastningen har avvikit från 

den riskjusterade avkastningen i jämförelseindexet. Ett bra betavärde är positivt betavärde och desto mer 

positivt värdet är desto bättre har portföljen utvecklats i förhållande till riskexponeringen. Man kan då 

säga att portföljen är undervärderad.22 

 

 

 

 

                                                                 

20 Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin och Sjöberg, 2007, s.254-256 
21 Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin och Sjöberg, 2007, s.256-257 
22 http://funds.nordea.com/, Tillgänglig 2010-03-21 

Formeln för sharpekvot: 

Sh = Rp – Rf / σp 

Rp = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri avkastning 

σp = Portföljens standardavvikelse 

 

Formeln för jensens alfa: 

β = Rp - [Rf + βp (RM – Rf)] + εp 

β = Marknadsrisken (beta) 

Rp = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri avkastning 

βp = Portföljens marknadsrisk 

RM = Indexutveckling 

εp = Felterm vid regression vars medelvärde är noll 
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3.1.4 Treynorkvot 

Likt jensens alfa relaterar även treynorkvoten överavkastningen mot index mot beta. Teorin beskriver 

skillnaden mellan portföljens avkastning och den riskfria avkastningen dividerat med marknadens risk. 

Fokus ligger i att räkna ut portföljens systematiska risk, dvs. den marknadsrisk som alltid existerar oav-

sett bransch eller företag, för att se hur väl den presterat.23 Ju högre treynorkvot en portfölj får desto bätt-

re har den utvecklats kontra marknadsrisken. 

 

 

 

3.2 Teoretisk argumentation samt relevans 

De teorier som valts för uppsatsen har sin grund i hur en portfölj presterar med hänseende till två viktiga 

faktorer: avkastning samt risk. Oftast stirrar människor sig blinda på en fonds (portföljs) avkastning och 

utan att ta hänsyn till något annat förklarar de fonden som ”bra”. Det gäller dock att ta hänsyn till fon-

dens andra aspekt, risken. En fonds avkastning skulle aldrig kunna utvecklas på dess sätt utan dess risk. 

Desto mer en fond svänger i värde över tiden, desto högre är dess risk och benämns som standardavvi-

kelsen. Standardavvikelsen visar hur mycket fondens värde har varierat från fondens medelvärde under 

en viss tidsperiod. Desto högre standardavvikelse en fond har, desto högre är fondens risk. En portfölj 

som t.ex. har presterat väl och har en hög risk jämfört med en som presterat likartat och har låg risk är 

ofta sämre, då portföljen med mindre tagen risk har presterat likartat. Vid portföljförvaltning är det där-

för viktigt att inte stirra sig blind på avkastning utan också ta hänsyn till relationen risk som medföljer. 

De teorier som har valts fokuserar därför på att kunna framhäva en portföljs totala risk [specifik (före-

tags- eller branschspecifik) samt systematisk risk (beta, marknadens risk utifrån historisk utveckling)] 

med fokus på dess systematiska risk då man med en väldiversifierad portfölj (vilket gruppens val av 

svenska aktiefonder representerar) ofta kan försumma den specifika risken. Teorierna lägger även fokus 

                                                                 
23 Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin och Sjöberg, 2007, s.256-257 

Formeln för treynorkvot: 

Tr = Rp – Rf / βp 

Rp = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri avkastning 

βp = Portföljens marknadsrisk 
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på en portföljs förväntade avkastning och hur dess faktiska avkastning har utvecklats (för att inte kunna 

skåda några större avvikelser) vilket är centralt att ta hänsyn till då en fonds förvaltning lägger betoning 

på detta. En fond kan t.ex. under en period uppvisa väldigt bra avkastning och då är det som sparare 

viktigt att fråga sig till vilken risk fonden har uppnått sitt goda resultat och huruvida resultatet är för-

knippat med tur. 

3.3 Tidigare forskning 

Skildring av tidigare forskat material som har koppling till studien: 

Fonder: Storlekens stora betydelse (Affärsvärlden, 2000) 

För tio år sedan genomförde Affärsvärlden en variant av deras fondindikator (behandling av fondstor-

lek) där de ville få fram huruvida fondens storlek och förändring av storlek har betydelse för fondens 

avkastning. Studien sträcker sig från början av 1998 till slutet av 1999 och mynnade ut i 4 slutsatser: 

1. Små fonder varierar mer i sin avkastning kontra stora. Mer specifikt kan påpekas att fonder med 

mindre än 100 MKR i förmögenhet antingen lyckas väldigt bra eller katastrofalt dåligt medan 

fonder med 1000MKR eller mer ofta utvecklas som index. Förklaringen till det är de förvalt-

ningsavgifter som tas ut vilket gör att små fonder ofta inte är lönsamma om de inte växer. Detta 

gör att de små fondernas förvaltare är mer benägna att ta stora risker trots att chanserna för fram-

gång är små i utbyte mot att om satsningen lyckas mångdubblas storleken.  

2. Då små fonder ökar i storlek upphör framgången (även förvaltarbyten och ovanliga strategier 

spelar roll i förklaringen) eftersom lyckade aktieaffärer är sällsynta vilket i sin tur beror på att de 

flesta börsbolag är små och ett stort intresse för dessa kommer snabbt att påverka aktiekursen, 

ibland för snabbt (snabba omställningar) för vad som är bra för fonden (t.ex. Handelsbankens 

Reavinstfond, Hagströmer & Qvibergs Strategifond och Odins Sverigefond). Bra affärer får allt-

så stor genomslagskraft i små fonder och det gäller då att förvaltaren/förvaltarna är med på de 

snabba förändringarna. 

3. Om en liten fond snabbt ökar i förmögenhet ska detta ses som ett varningstecken då banker 

och/eller försäkringsbolag som säljer fonden ofta vill dra nytta av den tidigare goda avkastningen 

fonden gett genom att trycka på med en kraftig kampanj. 
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4. Det är klokt att lägga sina pengar på små fonder som ingår i en stor fondförvaltare, speciellt om 

det är flera men en och samma person som förvaltar flera små och stora fonder med liknande in-

riktningar, då det historiskt sett har vart så att de små fonderna presterat bättre än de stora. Var-

för man ska satsa på små fonder har sin förklaring i det som i USA kallas ”frontrunning”, vilket 

betyder att en förvaltare av både små och stora fonder köper aktier i ett mindre börsbolag åt den 

lilla fonden för att sedan köpa fler sådana aktier åt den stora fonden en kort period senare vilket 

driver upp aktiekursen. Efter ett tag säljer den lilla fonden sin aktieandel och kort därpå även den 

stora och på så sätt har den lilla fonden gjort en god vinst. På detta sätt visar den lilla fonden att 

den har utvecklats bra utan att folk vet att det är den stora fondens förtjänst. 

Det går inte att fastställa att det enbart är fondstorleken som påverkar en fonds prestation. Andra fakto-

rer, som tidigare nämnts, tillsammans med fondens inriktning och förvaltarens stil har också väldigt stor 

betydelse för fondens betyg. Värt att nämna är att trots att en fonds storlek i sig inte är ett nyckeltal eller 

en faktor som påverkar dess omdöme, går det inte att försumma dess påverkan.24 

 

Performance and characteristics of Swedish mutual funds (Journal of financial and quantitative 

analysis, 2000) 

En studie på den svenska marknaden som behandlar relationen mellan svenska aktiefonders prestationer 

och utmärkande egenskaper såsom storlek, handelsfrekvens, omsättning och hur fonden tidigare preste-

rat. Författarnas uppsats behandlar svenska aktiefonders storlek och det känns därför relevant att ta del 

av denna studies resultat och slutsatser för att stärka uppsatsens trovärdighet. 

Studiens resultat visar på att prestationen på fonder med stor förmögenhet har utvecklats sämre än fon-

der med liten förmögenhet. En orsak kan vara att de stora fonderna har kapital som är för stort i förhål-

lande till marknaden då handel ofta sker med små men frekventa poster. När det gäller obligationsfonder 

(låg risk) blev resultatet tvärtom då stora fonder presterade bättre än små. Vad gäller avgifter visade det 

sig att fonder med hög förvaltningsavgift (mer aktivt förvaltade) hade presterat sämre än fonder med låg 

förvaltningsavgift (mer passivt förvaltade). Om däremot avgiften inte hade vart med i beräkningen hade 

många fonder med högre avgifter presterat bättre. Slutsatsen var alltså att förvaltningsavgiften var den 

faktorn som tyngde ner fonderna trots deras goda prestation.25 

                                                                 
24 http://www.affarsvarlden.se/, Tillgänglig 2010-04-15 
25 Dahlquist M, Engström S, Söderlind P, 2000 
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Mutual fund performance: Does fund size matter? (Financial analysist journal, 1999) 

En studie på den amerikanska marknaden gällande aktiefonders prestationer sett utifrån deras storlek. 

Noterbart är att tidigare studier, prestationsmässigt, inte har kunnat påvisa huruvida aktiv förvaltning av 

fonder har påverkats av dess storlek. Då denna uppsats huvudsakliga inriktning är ifall fonders storlek 

har en effekt på prestationen, är artikeln av central karaktär och intressant att relatera till denna typ av 

tidigare forskning då fonderna som valts väsentligt skiljer sig åt vad gäller fondförmögenhet. 

Framkomsten av studien var att fonder med aktiv förvaltning var tvungna att nå upp till en viss nivå, 

storleksmässigt, för att dess avkastning åtminstone skulle täcka fondens kostnader (anskaffning samt 

handel med information). Ytterligare resultat av studien var att kostnader förknippade med diverse in-

formationsaktiviteter minskade fondernas marginalavkastning. En negativ marginalavkastning kunde 

också påvisas när fonderna översteg sin ”optimala” storlek, det vill säga, fonden blev för stor och där-

med mer trögrörlig.26 

 

Risk-adjusted performance of mutual funds (New England Economic Review, 1998) 

Artikeln beskriver olika resultatmått med hänseende på avkastning och risk. De mått som beskrivs, likt 

sharpekvot, treynorkvot, jensens alfa, CAPM etc, har samtliga sin utgångspunkt i hur mycket risk som 

är tagen i förhållande till den avkastning fonden ger. Dock specificeras och mäts risk på olika sätt bland 

de olika måtten. Risk kontra avkastning förklaras i artikeln och visar på hur de två faktorerna kan hänga 

ihop, delas upp och tydas för bättre förståelse gällande riskjusterad avkastning. Författarna har valt att ta 

med denna artikel då beräkningsmodellerna som används även finns med och kommer reflekteras över 

samt beaktas i uppsatsen. 

Det har under lång tid funnits tjänster och Internetsidor som erbjuder information om utvärdering av 

fonders resultat, som exempelvis Morningstar. Det har dock varit väldigt svårt att ta fram ett generellt 

och entydigt sätt som bäst mäter en fonds resultat och prestation samt kunna bistå detta till de kunder 

som är intresserade av investeringar och placeringar. Det måste till vissa typer av kriterium för att kunna 

jämföra fonder utifrån faktorerna avkastning och risktagning. Det sker ständigt nya uppdateringar och 

                                                                 
26 Daniel C. Indro, Christine X. Jiang, Michael Y. Hu, Wayne Y. Lee, 1999 
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uträkningar för att kunna mäta avkastning och risk tillsammans för fonder, då det både gynnar investe-

rarna som kan se sitt kapital öka i värde efter ett noga övervägande av fond, samt fondförvaltarna som 

får sin belöning genom att fler sparare väljer just deras fond.27 

 

Expert: Välj inte stora fonder (E24, 2007) 

En doktorsavhandling utförd av Stefan Engström, ekonomiedoktor samt VD för rådgivningsbolaget 

Agenta, på aktiefonder som mynnade ut i olika samband mellan fonders storlek och dess prestationer 

samt avgifter. Resultatet utav doktorsavhandlingen blev att det fanns ett negativt samband mellan förval-

tat kapital och förvaltningsresultat när man såg till fondförmögenheten. Stora fonder, med flera miljar-

der i förmögenhet, hade i snitt gått sämre än mindre fonder vars förvaltare också hade vart mer aktiva. 

Slutsatsen som även styrktes av Pengar24 (en privatekonomisajt som bland annat behandlar placeringar, 

investeringar, kapitalförsäkringar mm) visade på att bland de 30 största fonderna kunde inte 10 av fon-

derna slå index sett över 5 år. Anledningen till att stora fondbolag, med stora fonder, ofta har det svårare 

att sälja aktier som inte utvecklats positivt för att kunna agera produktivt på aktiemarknaden, är på grund 

av tidsåtgången (finns ofta inte tillräckligt stor efterfrågan) samt risken som ökar vid aktiva ageranden. 

Små fonder kan däremot avvecklas om de visar dåliga resultat för att istället lägga fokus på en annan 

liten fond eller en nystartad sådan och istället satsa på den.28 

 

Små fonder vinner över tröga bjässar (Privata affärer, 2006) 

En granskning genomförd av utvärderingsföretaget Indecap som undersökte hur nystartade Sverigefon-

der hade utvecklats de senaste 5 åren. Resultatet visade att trefjärdedelar hade gått bättre än genom-

snittsfonden under deras första år. Förklaringen låg i att ju mindre kapital en fond hade att handskas med 

desto större rörlighet gav det förvaltaren. Dessutom kunde denne fokusera på att ge fonden ett bra resul-

tat i startskedet då all kraft och fokus låg på den. Problemet små fonder inte behöver handskas med är att 

de slipper hantera en mångmiljardfond med invecklade och långa beslutsvägar samt de stora grupper 

                                                                 
27 Simons Katerina, 1998 
28 http://www.e24.se/, Tillgänglig 2010-04-15 
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som diskuterar dess strategi och urval. Detta gör att stora fonder tenderar att följa index, trots det tas 

höga förvaltningsavgifterna ut.29 

                                                                 
29 http://www.privataaffarer.se/, Tillgänglig 2010-04-15 
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4 Empiri 

Kapitlet inleder med information kring urvalet och sedan en presentation av de valda fonderna i under-
sökningen för att sedan redogöra för dess respektive resultat. 

4.1 Information kring urvalet 

Författarna har, som tidigare nämnts, valt att avgränsa sig till den svenska marknaden, mer specifikt till 

svenska aktiefonder, med fokus på fondförmögenhet för att kunna urskilja prestationer utifrån valda 

teorier och kriterier. Uppdelningen av fonder har utförts enligt Morningstars definition av fondförmö-

genhet. Fondförmögenhetens storlek är hämtad 09-12-31 vilket är slutdatum för undersökningen: 

Stor – Fond > 10000MKR 

Medel – 1000 < Fond < 10000MKR 

Liten – Fond < 1000MKR 

Författarna har valt att undersöka 6 stycken fonder inom varje storlekskategori som valts ut med hjälp av 

ett bekvämlighetsurval men som författarna ändå har sökt relevans för och som väl representerar det 

stora och spridda urvalet av svenska aktiefonder. Det totala antalet fonder inom kategorin ”Stor” är en-

ligt Morningstar 6 stycken vilket gör att undersökningen täcker samtliga fonder inom denna kategori. 

Antalet fonder inom storlekskategorin ”Medel” är enligt Morningstar 55 stycken och inom kategorin 

”Liten” 88 stycken. 

Av de 18 fonder, med egenskaper efter valda kriterier, tillhör fyra av fonderna bankväsendet och nio 

stycken tillhör renodlade fondbolag, försäkringsbolag samt pensionsbolag som alla bedriver fondverk-

samhet. 
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4.2 Fondurval 

Nedan följer fondurvalet, sorterat efter fondförmögenhet, med information om fondens namn, fondför-

mögenhet, betavärde, standardavvikelse samt total avkastning under perioden 2008-04-01-2009-12-31. 

Fondnamn Förmögenhet Beta Std.avvikelse Avkast Totalt 
Stor  Mkr     2008-04-01-2009-12-31 
AMF, Aktiefond Sverige 15948 1 24,96% 14,00% 
Handelsbanken, Sverigefond Index  13654 1 25,41% 11,50% 
Folksam, LO Sverige  13261 1 25,86% 12,30% 
Swedbank Robur, Sverigefond MEGA  12077 1 25,27% 13,30% 
SEB, Sverigefond  11603 1 24,98% 13,20% 
Didner & Gerge, Aktiefond Sverige  11006 0,9 28,81% 29,50% 
Medelvärde  12925  1 25,88% 15,63% 

Medel     

SEB, Sverigefond Stora Bolag  7929 1 24,13% 11,60% 
Handelsbanken, Sverigefond  7058 1 25,39% 13,50% 
HQ, Sverigefond  6713 0,9 23,55% 14,50% 
Nordea, Sverigefond  5826 1 24,96% 14,90% 
Carlson, Sverige Koncis  3685 0,9 24,10% 21,50% 
Enter, Sverige Fokus  1025 1 24,96% 16,10% 
Medelvärde  5373  1 24,52% 15,35% 

Liten     

SEB, Swedish Focus Fund 923 1,1 27,82% 29,50% 
Catella, Sverige Passiv  645 1 25,56% 10,50% 
Swedbank Robur, Svensk Aktieportfölj  478 0,9 28,31% 11,50% 
Öhman, Sverigefond  221 1 24,27% 12,30% 
Nordea, Sweden Fund  219 1 24,63% 12,90% 
Alfred Berg, Sverige Referens  43 1 25,55% 4,30% 
Medelvärde   422  1 26,02% 13,50% 

Tabell 1: Redovisning av datainsamlingssiffror från morningstar för samtliga fonder. 

Från tabell 1 kan utläsas att avkastningen för samtliga svenska aktiefonder är positiv och sträcker sig 

genom ett spann från den fond som gått minst bra (Alfred Berg Sverige Referens, +4,3 %) till den fond 

som gått bäst (Didner & Gerge Aktiefond Sverige, 29,5 % [sett till den risk som tagits]). Vad som även 

går att utläsa utifrån tabellen är att de fonder som tillhör kategorin stor i genomsnitt har fått högst av-

kastning (15,63 %), följt av kategorin medel (15,35 %) och liten (13,50 %). Störst skillnad i avkastning 

mellan fondkategorierna ser vi i kategorin liten (25,2 %) och den minsta skillnaden i medelkategorin 

(9,9 %) 

Fondernas betavärden är i stort sett identiska med små variationer. Majoriteten av fonderna har ett beta-

värde på 1 och de fonder som skiljer sig gör det med så lite som 0,1 enheter. 
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Vad gäller standardavvikelsen är det lägsta värdet 23,55 % och innehas av HQ Sverigefond och det 

högsta värdet innehas av Didner & Gerge Aktiefond Sverige och är 28,81 %. Skillnaden mellan högsta 

och lägsta värde är således 5,26 %.  

4.3 Fonderna och marknaden 

Riskfri ränta (RF) 1,96 % 

Marknadens avkastning (RM) -7,18 % 
 

Framtaget, för att kunna genomföra uträkningar för respektive fond samt teori, är den riskfria räntan 

(avkastning som erhålls utan att ta någon risk) samt marknadsavkastningen för uppsatsens valda under-

sökningsperiod (2008-04-01 – 2009-12-31). 

Vad gäller marknaden kan vi urskilja en negativ avkastning vilket författarna hade räknat med då perio-

den för undersökningen omfattar den värsta, men även den goda, delen av finanskrisen. För att få fram 

den avkastning marknaden hade gett tog författarna hjälp av OMXAFGX (OMX Affärsvärldens Gene-

ralindex) som är ett prisindex över noterade aktier på stockholmsbörsen. Marknadens avkastning togs 

fram genom att dividera kursen (288,8) på avslutsdagen med kursen (311,13) för startdagen. 

Vid sammanställning av den riskfria räntan togs ett genomsnittligt geometriskt medelvärde fram utifrån 

månadsstatistik för statsskuldsväxlar för den valda undersökningsperioden. 
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4.4 Resultat 

I följande avsnitt sker redovisning utav resultatet för valda teorier, uppdelat efter fondförmögenhet i 

kategorierna stor, medel samt liten: 

4.4.1 Stor fondförmögenhet 

Fondnamn CAPM Sharpe Treynor Jensens 
Stor         
AMF, Aktiefond Sverige -0,07180 0,48237 0,12040 0,21180 
Handelsbanken, Sverigefond Index  -0,07180 0,37544 0,18680 0,18680 
Folksam, Aktiefond Sverige  -0,07180 0,39985 0,12300 0,19480 
Swedbank Robur, Sverigefond MEGA  -0,07180 0,44875 0,13300 0,20480 
SEB, Sverigefond  -0,07180 0,44996 0,13200 0,20380 
Didner & Gerge, Aktiefond Sverige  -0,06266 0,95592 0,32778 0,35766 
Medelvärde -0,07028 0,51872 0,17050 0,22661 

Tabell 2: Resultat från de beräkningar som utförts utifrån uppsatsens teorier för samtliga fonder i kategori stor. 

Då den riskfria räntan samt marknadsavkastningen är densamma för samtliga fonder i uträkningen, med 

tillägg att fondernas avkastning i många av fallen är väldigt lika (med vissa undantag), kan det tolkas att 

CAPM i mångt och mycket har samma värden för nästan alla fonder, det vill säga ett negativt utfall. Den 

enda fonden som skiljer från mängden är Didner & Gerge Aktiefond Sverige som har ett värde på  

-0,06266 istället för -0,07180 som de andra fonderna har. Skillnaden mellan CAPM-värdena för kategori 

stor är relativt små (0,01828) och fonderna har ett genomsnittligt värde på -0,07028. 

Vad gäller fondernas sharpevärden kan man se att Didner & Gerge Aktiefond Sverige är den fond som 

markant skiljer sig åt. Den har ett värde på 0,95592 vilket är det högsta värdet. De andra fonderna ligger 

i ett spann mellan 0,37544 som innehas av Handelsbanken Sverigefond Index och 0,48237 som innehas 

av AMF Aktiefond Sverige. Det genomsnittliga sharpevärdet för kategori stor är 0,51872. 

Treynorkvoten visar likt sharpeteorin att Didner & Gerge Aktiefond Sverige med värdet 0,32778 skiljer 

sig åt från de övriga. Fyra av fonderna ligger inom intervallet 0,12040 - 0,13300 medan Handelsbanken 

Sverigefond Index visar på samma mönster som tidigare och har ett något högre värde än de övriga fon-

derna. Medelvärdet för treynorkvoten är 0,17050. 

Samtliga fonder visar ett positivt värde gällande jensens alfa. Fonderna AMF Aktiefond Sverige, Han-

delsbanken Sverigefond Index, Folksam Aktiefond Sverige, Swedbank Robur Sverigefond MEGA samt 
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SEB Sverigefond visar på små skillnader sinsemellan. Skillnaden mellan högsta och lägsta värde bland 

dessa är endast 0,025. Didner & Gerge Aktiefond Sverige skiljer sig återigen från de övriga med sitt 

värde på 0,35766. Medelvärdet för jensens alfa i kategori stor är 0,22661. 

4.4.2 Medel fondförmögenhet 

Fondnamn CAPM Sharpe Treynor Jensens 

Medel     
SEB, Sverigefond Stora Bolag  -0,07180 0,39950 0,11600 0,18780 
Handelsbanken, Sverigefond  -0,07180 0,45451 0,13500 0,20680 
HQ, Sverigefond  -0,06266 0,53248 0,16111 0,20766 
Nordea, Sverigefond  -0,07180 0,51843 0,14900 0,22080 
Carlson, Sverige Koncis  -0,06266 0,81079 0,23889 0,27766 
Enter, Sverige Fokus  -0,07180 0,56651 0,16100 0,23280 

Medelvärde -0,06875 0,54704 0,16017 0,22225 

Tabell 3: Resultat från de beräkningar som utförts utifrån uppsatsens teorier för samtliga fonder i kategori medel. 

I kategori medel kan man utifrån CAPM-teorin utläsa att de flesta fonder har ett liknande utfall. Fonder-

nas betavärden skiljer sig inte nämnvärt vilket även återspeglas i resultatet. Fyra av fonderna har ett vär-

de på -0,07180 medan HQ Sverigefond samt Carlson Sverige Koncis har ett CAPM-värde på -0,06266. 

CAPM-medelvärdet för kategori medel är -0,06875. 

Samtliga fonder har ett positivt sharepvärde där SEB Sverigefond Stora Bolag är den som har det lägsta 

värdet (0,39950) och därmed även den lägsta riskjusterade avkastningen. Högst värde (0,81079) har 

Carlson Sverige Koncis som därmed även har den högsta riskjusterade avkastningen. Medelvärdet för 

sharpekvoten är 0,54704. 

Genomsnittet för treynorkvoten är positiv och visar 0,16017. Skillnaden mellan högsta värde, (0,23889) 

som innehas av Carlson Sverige Koncis, och lägsta värde, (0,11600) som innehas av SEB Sverigefond 

Stora Bolag, är 0,12289. 

Enligt jensens alfa följer SEB Sverigefond Stora Bolag och Carlson Sverige Koncis samma mönster 

som resultaten för de andra teorierna. De innehar lägsta värde (0,18780) respektive högsta värde 

(0,27766). Det genomsnittliga värdet för jensens alfa är 0,22225. 
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4.4.3 Liten fondförmögenhet 

Fondnamn CAPM Sharpe Treynor Jensens 

Liten     
SEB, Swedish Focus Fund -0,08094 0,98994 0,26818 0,37594 
Catella, Sverige Passiv  -0,07180 0,33412 0,10500 0,17680 
Swedbank Robur, Svensk Aktieportfölj  -0,06266 0,33698 0,12778 0,17766 
Öhman, Sverigefond  -0,07180 0,42604 0,12300 0,19480 
Nordea, Sweden Fund  -0,07180 0,44417 0,12900 0,20080 
Alfred Berg, Sverige Referens  -0,07180 0,09159 0,04300 0,11480 
Medelvärde -0,07180 0,43714 0,13266 0,20680 

Tabell 4: Resultat från de beräkningar som utförts utifrån uppsatsens teorier för samtliga fonder i kategori liten 

Det lägsta CAPM-värdet (-0.08094) innehas av fonden SEB Swedish Focus Fund och har ett betavärde 

på 1,1 vilket innebär att fonden rör sig mer i den riktning marknaden utvecklas. Fonden har aningen 

lägre förväntad avkastning sett till den risk den tar. 

Den fond som redovisade högst riskjusterad avkastning var SEB Swedish Focus Fund med ett sharpe-

värde på 0,98994. Till nästföljande fond, Nordea Sweden Fund, skiljer det 0,54577 enheter och därefter 

är det ett flertal fonder som följer med inte alltför stor marginal. Den fond som redovisade den klart 

minsta riskjusterade avkastningen var Alfred Berg Sverige Referens med ett sharpevärde på 0,09159. 

Medelvärdet för sharpe i kategori liten var 0,43714. 

Gällande treynorkvoten ligger fyra fonder inom intervallet 0,10500 - 0,12900 vilket är strax under ge-

nomsnittet på 0,13266. Avvikande fonder är SEB Swedish Focus Fund som med 0,26818 höjer genom-

snittet samtidigt som Alfred Berg Sverige Referens med 0,04300 motverkar åt andra hållet. 

Ur tabell 4 kan man även utläsa att SEB Swedish Focus Fund har det högsta värdet på 0,37594 och att 

Alfred Berg Sverige Referens med 0,11480 har det lägsta värdet. Genomsnittet för jensens alfa i katego-

ri liten är 0,20680. 

4.4.4 Genomsnitt 

Genomsnittet för CAPM och sharpe visar på samma mönster, att medelstora fonder är bäst, följt av stora 

och sedan små fonder. Vad gäller treynor och jensens alfa visar deras genomsnittliga värden att stora 

fonder är bäst, följt av medelstora fonder och sist fonder med liten fondförmögenhet. 
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4.5 Intervju 

En telefonintervju genomfördes med Günther Mårder, VD för Aktiespararna, för att höra en fondexperts 

åsikter om det valda ämnet för uppsatsen.  

Günther ansåg att det var svårt att generalisera en lågkonjunkturs påverkan på fonder och nämner att 

stora fonder tenderar att efterlikna index. Han menar att stora fonder inte kan vara snabbrörliga och att 

de ligger till 80-85 % i samma tillgångar år efter år. I 7 av 10 fall blir förvaltade fonder slagna av index 

redan första året. Det är svårare för en stor fond att överprestera men samtidigt är det mindre risk för att 

de underpresterar. Han hävdar även att stora fonder redan är begränsade från början eftersom de inte kan 

göra för stora avvikelser från index på grund av risken för kritik ifall de misslyckas. Vad gäller små fon-

der har de en högre standardavvikelse och drar större nytta av att vara snabbrörliga om de lyckas med 

sina investeringar. Som exempel tog Günther upp att en enskild sparare med 100 000 kronor i kapital 

lättare kan förändra sitt innehav än en fondförvaltare som sköter om ett kapital på 100 MKR. 

Han menar även att finanskriser inte har någon annorlunda påverkan på svenska aktiefonder jämfört 

med mer gynnsamma konjunkturlägen. Ingen av de större fonderna tjänar på att ligga skevt mot index 

eftersom man vid en eventuell underprestering blir ifrågasatt. Det finns även risk för att man vid en 

eventuell återhämtning missar denna och blir kritiserad och därför ligger de hellre och ”kramar” index. 

Det man dock kan se är att under en lågkonjunktur har mindre fondbolag och uppstickare en tendens att 

bli utplånade eftersom de inte kan täcka sina kostnader. Ett exempel på detta är uppstickaren Davegårdh 

och Käll som slagit sig samman med Gustavia för att klara av de sämre tiderna. En annan synpunkt som 

Günther framförde är att man i Sverige premieras för att inte byta aktier eller fonder på grund av skatte-

effekterna. Detta ger en fördel för äldre och större fonder eftersom många väljer att inte sälja sitt inne-

hav för att slippa realisera vinster och därmed tvingas skatta. 

Man kan även se att fondinsättningarna ökar samtidigt som aktieinnehaven minskar. Bankerna är inte 

intresserade av att sälja aktier eftersom de inte tjänar lika mycket pengar på detta. Aktiespararna (med 

hjälp av Aktieinvest, författarnas anmärkning) var en av de första på Internet med att sälja aktier och 

började pressa courtaget nedåt. Idag är courtaget i Sverige ett av de lägsta i hela världen. Detta gör att 

bankerna inte vill rekommendera sparformen och försöker istället hitta argument för att (sina) fonder är 

bättre. Günther hävdar att detta bara är struntprat och att man lika gärna kan köpa fyra investmentbolag 

och spara månadsvis i dessa istället för att välja en indexfond och betala en förvaltningsavgift. I merpar-
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ten av dessa fall borde man kunna se en bättre avkastning på den aktieportföljen än en indexfond bero-

ende på förvaltningsavgiften och ”ränta på ränta-effekten”. 

Angående studiens resultat som endast visar på marginella prestationsskillnader bland fonderna, men 

där trots allt de större fonderna gått bättre, menar han att det kan bero på att ett stort innehav i en aktie 

som utgör en stor del av index kan vara orsaken. Som exempel presterade storbolagsfonder bättre under 

krisen runt millennieskiftet tack vare att de inte fick äga mer än 10 % av en enskild aktie. Ericsson stod 

för 40 % av index på den tiden och orsakade till stor del indexets ras. De stora fonderna låg däremot 

underviktade i Ericsson (eftersom de inte fick äga mer än 10 % i en enskild aktie) och därmed klarade 

det sig bättre än index. Detsamma gäller dock även vid eventuell uppgång. 
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras empirin samt resultatet med hjälp av de teorier, tidigare forskning samt 
genomförd intervju som uppsatsen haft som grund. 

För att på ett strukturerat och tydligt sätt framhäva och sammankoppla empirin samt resultatet har förfat-

tarna delat upp avsnittet i 3 olika, ovan nämnda, delar utifrån vilka uppsatsen analyseras. Författarna 

inleder med en generell beskrivning av marknadssiffrorna. 

Vad gäller fondernas avkastning för undersökningsperioden, kan det urskiljas en generellt positiv ut-

veckling som till stor del förklaras av att det tapp fonderna drabbades av under finanskrisens värsta peri-

od 2008 togs igen och passerades under 2009. Vad gäller uppsatsen noterar författarna kategorin stor för 

högst genomsnittlig avkastning. En stor del i den förklaringen ser författarna i att fonden Didner & Ger-

ge Aktiefond Sverige som närapå hade tre gånger så hög avkastning som resterande fonder i kategorin. 

Fonden är den i kategori stor som till lägst utsträckning följer index vilket är en bidragande faktor till att 

den lyckats prestera bättre än övriga i kategorin och därmed väger upp den genomsnittliga avkastningen. 

Om man jämför kategorierna medel och liten ser författarna en genomsnittlig högre avkastning, även på 

individuell fondnivå, för kategori medel. En orsak till det resultatet ligger i att fonden Alfred Berg Sve-

rige Referens, som visar sämst avkastning av samtliga fonder under perioden, tynger ner gruppen. SEB 

Swedish Focus Fund väger dock upp detta tapp, men inte tillräckligt för att höja genomsnittet då reste-

rande fonder i kategorin utvecklats sämre än respektive fond i medelkategorin. Dessa utmärkande fonder 

har olika placeringsinriktningar; SEB Swedish Focus Fund hade fondplaceringar med huvudinriktning 

mot industri och finansiell service som gick väldigt starkt under 2009. Alfred Berg Sverige Referens 

placerade större delen av sina medel inom kategorierna energi, läkemedel och telekom som under sam-

ma år inte hade lika stark utveckling. Dessa förhållanden för respektive fond är en bidragande faktor till 

deras anmärkningsvärda skillnader i avkastning och speglar gruppens totala genomsnittliga avkastning 

som vart den sämsta. 
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5.1 Utifrån teorin 

Utifrån en av de mest vedertagna modellerna, CAPM som förklarar förhållandet mellan en portföljs för-

väntade avkastning kontra risken som är tagen, kan författarna urskilja att det inte förekommer någon 

större differens mellan fondernas CAPM-värden. Det högsta (-0,06266) respektive lägsta CAPM-värdet 

(-0,08994) för samtliga fonder skiljer sig marginellt. Medelkategorin visar på bäst genomsnittligt värde 

(-0,06875) följt av kategorin stor (-0,07028) och därefter liten (-0,07180). Utifrån detta noterar författar-

na att fonder med medelstor förmögenhet är det ultimata placeringsalternativet sett till den risk som är 

tagen vid investering mellan perioden 080401-091231 trots att andra riskberäkningsmodeller inte redo-

visar gruppens värde som det bästa. Om man ska se till den risk som är tagen kontra avkastningen fon-

derna haft urskiljs ett lägsta genomsnittligt betavärde (systematisk risk) samt standardavvikelse (totala 

risk) för kategorin medel vilket troligtvis är en bidragande orsak till att dess CAPM-värde är det totalt 

genomsnittligt högsta. 

Enligt sharpekvoten, ett riskjusterat avkastningsmått som mäter en portföljs meravkastning sett till dess 

totala risk, är den genomsnittligt positiv för samtliga fonder under vald undersökningsperiod. Ett högre 

sharpevärde medför ett bättre förhållande mellan den avkastning fonden redovisat och den risk som ta-

gits. Förhållandet mellan fonderna visar på att sharpevärdena har stora likheter med de värden CAPM 

påvisar. Med ett lägsta sharpevärde på 0,09159 redovisat av fonden Alfred Berg Sverige Referens inne-

havandes lägst förmögenhet, och ett högsta värde på 0,98994 redovisat av fonden SEB Swedish Focus 

Fund innehavandes den 6:e lägsta förmögenheten, ser författarna att det är ett förhållandevis stort gap 

(0,89835) mellan de samt att båda tillhör kategorin liten. Detta ger ett tecken på att de små fonderna 

redovisar stora skillnader i risk och avkastning och styrker det faktum att mindre fonder avviker mer 

från index och utvecklas antingen väldigt bra eller väldigt dåligt beroende på marknadsinriktning, fond-

förvaltare och mängden kapital fonden kan och måste hantera. Det negativa värdet på en av fonderna 

väger ner gruppen mer än vad den andra fondens positiva värde väger upp den vilket gör att kategorin 

redovisar det genomsnittligt lägsta sharpevärdet av samtliga grupper. Det högsta genomsnittliga sharpe-

värdet redovisar gruppen medel tätt följt av gruppen stor. Förutom en utstickande fond från respektive 

kategori (Didner & Gerge Aktiefond Sverige och Carlson Sverige Koncis) ser författarna att resterande 

fonder i gruppen har den lägsta genomsnittliga sharpespridningen vilket tyder på en god sammanhåll-

ning mellan placering, risk och avkastning. Under den valda perioden var det alltså bättre att placera i 

stora samt medelstora fonder framför små fonder sett till den avkastning man fick och den risk som var 

tagen. 
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Gällande treynorkvoten, riskjusterat avkastningsmått som har fokus på fondens systematiska risk kontra 

dess avkastning, kan författarna även här urskilja positiva värden för samtliga fonder. De fonder som 

visat högst genomsnittligt treynorvärde är gruppen stor (0,17050) som även innehåller den enskilda fond 

som har visat högst treynorkvot (0,32778). Gruppens högsta treynorvärde tyder på att dessa fonder har 

en bättre diversifiering bland sina placeringar och har kunnat sprida risken bättre inom fonden för att 

kunna utveckla en förhållandevis god avkastning gentemot de andra kategorierna. Än en gång ligger stor 

grund i det resultatet på fonden Didner & Gerge Aktiefond Sverige med sina allmänt goda värden för 

alla riskberäkningsmodeller och sitt sätt att förvalta fonden med mindre hänsyn tagen till index. Den 

fond (Alfred Berg Sverige Referens) som redovisat det minsta treynorvärdet (0,04300) tillhör gruppen 

liten som även uppvisat det genomsnittligt lägsta treynorvärdet (0,13266). Detta tyder på en högre sys-

tematisk risk i fondens, men även gruppens, placeringar vilket drar ner värdet. Medelgruppen redovisar 

ett resultat (0,16017) som placerar de emellan den stora och lilla fondgruppen. Författarna ser här den 

lägsta treynorspridningen vilket tyder på likartad riskspridning i fondernas placeringar, dock med aning-

en för stor systematisk risk vilket gör att gruppen inte får det högsta värdet. Författarna kan urskilja att 

även här var det mer optimalt att placera i större fonder än i små fonder för att få en så god riskspridning 

som möjligt i förhållande till den avkastning som givits. 

Om man ser till uppsatsens sista riskjusterade avkastningsmått, jensens alfa som visar hur mycket den 

marknadsriskjusterade avkastningen avviker från den riskjusterade avkastningen i fondernas jämförelse-

index, kan vi urskilja ett liknande mönster med det treynorkvoten påvisade, dock med mindre margina-

ler. Kategorin stora fonder hade det genomsnittligt högsta värdet (0,22661), följt av medelkategorin 

(0,22225) och kategori liten (0,20680). Även här redovisar Didner & Gerge Aktiefond Sverige det högs-

ta alfavärdet (0,35766) vilket tyder på att det är den fond, men även kategori, som är mest undervärde-

rad, eftersom marknaden förväntade sig ett lägre värde, och därmed mest förmånlig att investera i. Den 

minst förmögna fonden, Alfred Berg Sverige Referens, placerar sig även i bottenskiktet vad gäller alfa-

värden och är den fond som marknaden räknade mest rätt på huruvida den skulle anses över eller under-

värderad. Lägst alfaspridning innehas av kategorin medel som redovisar ett gott genomsnittligt värde på 

kategorins aningen underviktade värdering. Detta tyder på låg värderingsspridning igenom hela gruppen 

samt att den följde marknadens underviktning bäst. Slutligen menar författarna att fondplacerare skulle 

investerat i stora fonder istället för små för att få en så gynnsam riskjusterad avkastning i förhållande till 

den marknadsriskjusterade avkastningen under den valda perioden. 

Sammantaget kan författarna redogöra för att stora samt medelstora fonder, med vissa undantag, har 

presterat bäst när man ser till avkastning och den risk som är tagen. För både treynorkvoten och jensens 
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alfa redovisade den stora fondgruppen bäst genomsnittlig riskjusterad avkastning. För CAPM och Shar-

pekvoten uppvisade medelstora fonder bäst genomsnittlig riskjusterad avkastning. De små fonderna re-

dovisade genomsnittligt lägst värden för samtliga riskberäkningsmodeller och bör av den anledningen 

bortprioriteras vid investeringar under denna tidsperiod. Möjligtvis kan en liten koppling mellan index 

och god avkastning tydas då de större fonderna, som ofta tenderar att följa index, presterat genomsnitt-

ligt bättre än de små. 

5.2 Utifrån tidigare forskning 

Expert: Välj inte stora fonder 

Nätartikeln beskriver fonders avkastning relaterat till dess förmögenhet och de avgifter som tas ut. Olikt 

artikelns resultat, som säger att desto större en fond är desto svårare har den att prestera, fick författarna 

fram att större fonder generellt och marginellt presterade bättre än mindre fonder. En av anledningarna 

till artikelns slutsatser kan vara, som tidigare nämnts, att desto större en fond blir desto svårare har den 

att handla snabbt på grund av dess stora mängd kapital som snabbt måste omsättas och den risk som 

följer med det. Detta gör att den tenderar att följa index och ofta underpresterar då bland annat förvalt-

ningsavgiften blir större i förhållande till avkastning än om man till exempel själv skulle lägga upp en 

portfölj vilket drar ner resultatet. Förvaltningsavgiften spelar alltså stor roll i fondprestationer men efter-

som uppsatsens undersökningsperiod är inom ett kort tidsspann gör det att olika avgifter (bland annat 

förvaltningsavgifter) inte kan spela in sin fulla roll för de valda fonderna. Detta kan medföra att det ser 

ut som att större fonder har presterat bättre än sina små konkurrenter. 

 

Performance and characteristics of Swedish mutual funds 

Artikeln behandlar svenska aktiefonder utifrån faktorer som fondstorlek och avkastning och visar på att 

mindre fonder har en generellt bättre utveckling än större fonder. Detta går emot författarnas resultat där 

stora och medelstora fonder genomsnittligt tillhörde toppskiktet i samtliga riskberäkningsmodeller och 

den avkastning som fonderna uppvisat. Om man ser till vilka fonder som ligger tio-i-topp gällande högst 

avkastning tillhörde 9 stycken fonder (4 i kategorin stor och 5 i kategorin medel) de med högst förmö-

genhet, med undantag från SEB Swedish Focus Fund, som visade högst avkastning av samtliga fonder. 

Således kan författarna tolka fondförmögenheten som en faktor med ansenlig betydelse för prestation 
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och avkastning under de både svåra och gynnsamma tiderna uppsatsen spänner mellan. Anledningen till 

att artikeln inte redovisade det resultat författarna fick kan vara att undersökningstiden var kortare och 

att faktorer som fondernas förvaltningsavgift och fler konjunkturcykler inte kunde räknas in. Under ett 

längre tidsspann med fler undersökta fonder skulle resultatet kunnat likna artikelns. 

 

Risk-adjusted performance of mutual funds 

Artikeln behandlar olika riskjusteringsavkastningsmodeller för aktiefonder. Olika typer av risker som 

beta (systematisk risk) och standardavvikelse (total risk = systematisk + specifik) har olika samband vad 

gäller avkastning då olika fonder har olika värden för riskerna. Av den anledningen är det bra att använ-

da sig av fler modeller och inte begränsa sig till ett fåtal för att på så sätt ge uppsatsen en mer trovärdig 

syn vilket även nämns i artikeln. Som nämnts ovan ser vi att samtliga 4 modeller, vilka författarna efter 

en tids forskning uppfattar som både allmänt kända och precisa bland de modeller som finns och har 

tillkommit med åren, rent generellt styrker det faktum att större fonder har bättre riskjusterad avkastning 

än mindre fonder. 

 

Små fonder vinner över stora bjässar  

En granskning av utvärderingsföretaget Indecap visade på att tre av fyra nystartade Sverigefonder hade 

utvecklats bättre än genomsnittsfonden under första året. Förklaringen låg enligt undersökning i att ju 

mindre kapital en fond hade att handskas med desto större rörlighet gav det förvaltaren. Detta går emot 

författarnas resultat, om än marginellt. En förklaring till att små fonder visat på ett sämre resultat i denna 

studie kan vara att de på grund av för hög fokusering i sina placeringsval missat en stor del av indexets 

återhämtning som skedde under 2009. Precis som granskningen antyder har förvaltarna större frihet men 

med tanke på den kraftiga återhämtning som skedde för index kostade det att ligga felviktad i en bransch 

där återhämtningen inte varit lika stor.  

 

Fonder: Storlekens stora betydelse 

Affärsvärldens studie om fondstorlekens betydelse för avkastningen visade att små fonder varierar mer i 

sin avkastning kontra stora. Små fonder ansågs inte vara lönsamma så länge de inte växer då små fon-
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ders förvaltare var mer benägna att ta risker. En annan slutsats var att när små fonder ökar i storlek upp-

hör framgången eftersom lyckade affärer får större genomslagskraft i små fonder. Studien ansåg även att 

det är klokt att lägga sina pengar på små fonder hos en stor fondförvaltare eftersom de små fonderna kan 

dra nytta av de större fondernas aktieköp då fondförvaltarna tenderar att köpa samma aktier med båda 

fonderna. Det går dock inte att fastställa att det enbart är fondstorleken som påverkar en fonds presta-

tion. Det går dock inte heller att försumma fondstorlekens påverkan men det måste nämnas att andra 

faktorer, som tidigare nämnts, också har stor betydelse. Denna uppsats tillstyrker flera av de slutsatser 

som man dragit i Affärsvärldens studie. Författarnas uppsats visar på att små fonder har högre standard-

avvikelse och även att de mindre fondbolagen har svårt att konkurrera då fondavgifterna inte täcker 

kostnaderna. Det krävs stordriftsfördelar för att täcka kostnaderna. Att denna uppsats visar på motsatta 

förhållanden vad gäller att de små fonderna har gått sämst under lågkonjunkturen kan kopplas till det 

som nämns i Affärsvärldens studie, det vill säga att de mindre fonderna visar på högre standardavvikelse 

och förvaltarna är beredda att ta större risker för att snabbare öka värdet på sin fond. Detta har gett ut-

slag genom misslyckade placeringar, vilket i sin tur resulterat i att de små fonderna har gått sämre än de 

stora fonderna som tenderar att följa index i högre grad. 

 

Mutual fund performance: Does fund size matter? 

Studien visade på att fonder med aktiv förvaltning var tvungna att nå upp till en viss nivå, storleksmäs-

sigt, för att dess avkastning åtminstone skulle täcka fondens kostnader (anskaffning samt handel med 

information). Studien visade även på en negativ marginalavkastning när fonden blev för stor och orörlig. 

Till skillnad från studien visar denna undersökning att det inte alls föreligger några större skillnader 

mellan stora och små fonder. De större fondbolagen och fonderna tycks i en lågkonjunktur ha goda möj-

ligheter att klara sig bra i förhållande till de mindre fonderna, till och med bättre. Dock tillstyrks anta-

gandet att fonder är tvungna att nå upp till en viss nivå, storleksmässigt, för att täcka sina kostnader. 

Flertalet mindre aktörer fick under finanskrisen svårt att hävda sig och täcka sina kostnader. Detta gav 

Günther Mårdner exempel på när han nämnde Davegårdh och Käll som slagit sig samman med Gustavia 

för att klara av lågkonjunkturen. 
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5.3 Utifrån intervjun 

Likt det Günther påpekar kan författarna även se i studien att flertalet stora fonder tenderar att efterlikna 

index. Detta kan precis som Günther påpekar bero på att man som fondförvaltare hellre använder en 

försiktig placeringsmetod i rädsla för att få en sämre avkastning än index och därmed även få utstå kri-

tik. Han menade även på att mindre fonder har en högre standardavvikelse och kan dra nytta utav att de 

är snabbrörliga, dock poängterade han att det krävdes att de lyckades med sina investeringar. Det sist-

nämna är precis det som de små fonderna har misslyckats med eftersom de inte klarat av att slå de större 

fonderna. De mindre fonderna visar på en större fokusering och tar större risker och kan därmed ha legat 

överviktade i en bransch som gav sämre avkastningen än index. Trots att de mindre fonderna enligt fler-

talet tidigare studier skall vinna på sin snabbrörlighet har de missat en del av uppgången 2009.  

Likt det Günther påpekar har vi i Sverige en relativt hög skatt som måste betalas när vinster realiseras 

vilket gör att många fondsparare hellre avstår från att sälja sina fondandelar och därmed göra det möjligt 

att byta till en annan fond. För att bli attraktiva på marknaden, få fler fondsparare, är förvaltarna nästin-

till tvungna till att snabbt öka värdet på sina fonder för att locka till sig köpare. För att få de små fonder-

na att snabbt öka i värde och därmed kunna täcka sina kostnader tar fondförvaltarna, för de små fonder-

na, större risker och fokuserar sina placeringar. Detta är en av anledningarna till att de små fonderna inte 

gått lika bra som de stora fonderna. 

Günther menar även att resultatet, att större fonder gått bättre än mindre, kan bero på att de större fon-

derna legat underviktade i en aktie som utgör en stor del av börsen. Hennes & Mauritz är en sådan aktie 

som idag utgör en väldigt stor del av börsen. De små fondernas andel i Hennes & Mauritz under lågkon-

junkturen var troligen större än för de större fonderna då Hennes & Mauritz uppgång under 2009 var 

sämre än index missade man därmed en del av återhämtningen. 
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6 Slutsatser 

I följande kapitel listas de slutsatser som undersökningen och författarna har kommit fram till.  

6.1 Undersökningens slutsatser 

Nedan presenteras studiens slutsatser i punktform: 

 

� Stora fonder har genomsnittligt bäst avkastning, tätt följt av medelstora och till sista små fon-

der vid investering under lågkonjunktur. 

 

� Stora och medelstora fonder har de genomsnittligt högsta riskjusterade avkastningsmåtten en-

ligt uppsatsens flera teorier. Dessa bekräftar att de kategorierna har störst chans till god presta-

tion sett utifrån risken som är tagen och är mest undervärderade vilket ger goda investerings-

möjligheter inför framtiden. Detta gör att små fonder visar generellt genomsnittligt lägst risk-

justerad avkastning. 

 

� Lägst genomsnittlig systematisk risk (marknadsrisken som visar tidigare utveckling på mark-

naden) har de stora fonderna vilket innebär att de har en bra portföljspridning i sina placeringar 

vilket minskar risken och höjer både treynorvärdet och jensens alfa. 

 

� Lägst total genomsnittlig risk (marknadsrisk + företags/branschrisk) har de medelstora fonder-

na vilket innebär att de har väldiversifierade portföljer och generellt lågt riskvärde på sina pla-

ceringar som höjer deras CAPM och Sharpevärde. 

 

� Små fonder har genomsnittligt högre standaravvikelse än stora och medelstora fonder. 

 

� Små fonder har svårt att täcka sina kostnader och konkurrera med större etablerade fonder. 
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� Små fonder tar större risker för att snabbt öka i värde och därmed öka möjligheten att täcka 

sina kostnader. 

 

� Större och etablerade fonder drar fördel utav att fondsparare drar sig för att realisera vinster 

och därmed hellre behåller fondandelarna. 

 

� Trögrörlighet innebär inte generellt en nackdel och sämre avkastning då andra faktorer spelar 

in. 
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7 Avslutande diskussion 

I följande kapitel diskuteras förslag på framtida forskning samt kritisk granskning av metodvalet. 

7.1 Framtida forskning 

� Utöka studien till ett större perspektiv, t.ex. Europa eller Världen. 

 

� Specificera sig till en bransch, t.ex. finans för att se om fondförmögenheten har samma inver-

kan där. 

 

� Hämta information från SIS ägarservice och kontrollera förvaltarens innehav och jämföra detta 

mot index. Undersöka ifall det överhuvudtaget är lönsamt att investera i fonder med tanke på 

fondavgiften. 

7.2 Metodkritik 

Många uppsatser med liknande inriktning som denna har valt ett längre tidsperspektiv för sin studie. Då 

författarna till denna uppsats valt att inrikta sig på en finansiell kris för att studera hur fonderna presterar 

specifikt under denna period så har tidsperspektivet styrts av under vilken period som lågkonjunkturen 

rådde. Genom att studera fondförmögenhetens påverkan på avkastningen under en lågkonjunktur anser 

författarna att man funnit en unik studie som är intressant att forska fram svar på. 

Författarna är även medvetna om att fondurvalet kan ha påverkat resultatet. Kategori stor innehöll dock 

endast sex stycken fonder. En totalundersökning gjordes med andra ord i denna kategori och man ansåg 

att det var viktigt att de andra kategorierna innehöll samma antal fonder för att skapa ett rättvist urval. 

Fondens placeringsinriktning kan även den ha påverkat resultatet men då samtliga kategorier innehöll 

skillnader i placeringsinriktning samt att ett genomsnitt räknades fram anser författarna inte att detta har 

påverkat resultatet nämnvärt. 
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Med en intervju finns även risken för att personliga värderingar återfinns i informantens svar. Genom att 

noggrant välja ut en oberoende expert och samtidigt tolka informantens svar kritiskt anser sig författarna 

ha vidtagit erforderliga åtgärder för att upprätthålla uppsatsens objektivitet. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Beskrivning samt information om utvalda fonder 

Författarna kommer kort beskriva derivatinstrument då många av fonderna utnyttjar det för effektivise-

ring av portföljen för att sedan beskriva fonderna med deras respektive fondbolag: 

Derivat – Ett finansiellt instrument vars värde beror på ett eller flera underliggande finansiella instru-

ment, såsom valutor och råvaror, som vanligtvis inte inkluderas bland de finansiella instrumenten. Ett 

derivat bestäms av ett så kallat arbitragevillkor, det vill säga villkor för att inte kunna göra riskfria vins-

ter, där förhållandet mellan priset på derivatkontraktet och det underliggande instrumentet måste stå i ett 

bestämt förhållande för att kunna genomföra derivathandeln. Ifall detta uppfylls finns det en part som 

vill köpa derivatet (oftast kund) och en part som vill sälja den (t.ex. bank alternativt annan kund med 

motsatt order) och ett nollsummespel skapas, alltså det den ena parten vinner måste den andra förlora 

och vise versa. Derivatinstrument ägs inte på samma sätt som t.ex. aktier utan uppstår vid kundintresse 

då denne, antingen, vill kunna dra nytta av kursförändringar för möjlig vinst eller säkra något typ av 

resultat.30 

 

Fonder respektive bolag med stor fondförmögenhet. 

AMF, Aktiefond Sverige – Förmögenhet (091231): 15948 MKR 

AMF är ett pensionsbolag och erbjuder kunder olika former av tjänstepensionslösningar. Företaget för-

valtar cirka 335 miljarder kronor åt sina 3,8 miljoner sparare, har ett kontor och 270 medarbetare.31 

AMF, Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond med huvudinriktning på Sverige och placerar i 

aktier och aktierelaterade värdepapper med möjlighet till placering i andra kreditinstituts fonder och 

konton. Fondens placeringar lägger fokus på bolag som är undervärderade men som ändå är breda i sin 

                                                                 
30 Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin och Sjöberg, 2007, s.109-112 
31 http://www.amf.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
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placering. I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas med målsättning 

att kunna erbjuda fondspararna en god avkastning på lång sikt.32 

 

Handelsbanken, Sverigefond Index - Förmögenhet (091231): 13654 MKR 

Handelsbanken är en bank som levererar tjänster inom bankväsendet. Banken förfogar över 461 kontor 

med cirka 11000 anställda och har som mål att ha hög räntabilitet på sitt kapital kontra sina konkurren-

ter.33 

Handelsbanken, Sverigefond Index är en indexfond som i sina placeringar försöker efterlikna det återin-

vesterande och storleksbegränsade indexet OMXSBCAP™ (består av de 80-100 största och handlade 

aktierna på Stockholmsbörsen) med syfte att över tiden bringa avkastning som kan relateras till indexets. 

Finns möjlighet att, upp till tio % av fondförmögenheten, placera fondinnehavet i andra kreditinstituts 

konton. För att effektivisera fondens förvaltning får fonden använda derivatinstrument.34 

 

Folksam, LO Sverige - Förmögenhet (091231): 13261 MKR   

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag med 3800 anställda och erbjuder sparande, lån och försäkringar 

till kunder och där bolagets vinst tilldelas kunderna och inte aktieägarna.35 

Folksam, Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 % av innehavet i 

Sverigenoterade aktier med möjlighet till placering i indexinstrument. Målsättningen är att uppnå en 

långsiktigt god avkastning genom en bred placeringsinriktning med investeringar i många marknader. 

Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak.36 

 

Swedbank Robur, Sverigefond MEGA - Förmögenhet (091231): 12077 MKR 

                                                                 
32 AMF Aktiefond Sverige, Tillgänglig 2010-03-19 
33 http://www.handelsbanken.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
34 Handelsbanken Sverigefond Index, Tillgänglig 2010-03-19 
35 http://www.folksam.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
36 Folksam Aktiefond Sverige, Tillgänglig 2010-03-19 
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Swedbank är en svensk bankkoncern med verksamhet i Norden, Baltikum, Ryssland, Luxemburg, Spa-

nien, USA, Kina och Japan. Visionen är att vara ledande och serviceinriktade på sin finansiella marknad 

för att kunna erbjuda kunder goda erbjudanden till konkurrenskraftiga priser. Med sina 381 kontor och 

cirka 24000 medarbetare försöker de alltid vara i framkant av produkt- och tjänsteutveckling, vara 

lättillgängliga för alla kunder och ha de mest nöjda kunderna i branschen.37 

Swedbank Robur, Sverigefond MEGA är en aktiefond med fokus på aktieplaceringar och liknande 

fondpapper i stora och medelstora svenska företag i olika branscher med möjlighet till tio % av fondvär-

det att kunna placeras i andra fonder.38 

 

SEB, Sverigefond - Förmögenhet (091231): 11603MKR 

SEB strävar efter att vara ledande bland Europeiska genom att försöka prägla organisationen av nytän-

kande, internationell närvaro samt långa och starka relationer. De har som huvudinriktning att vända sig 

till kunder som ställer höga krav samt försöker bidra till samhällsutvecklingen genom att anpassa sig till 

nya tider, marknader och människor som förändras.39 

SEB, Sverigefond är en bred svensk aktiefond som investerar i små och stora bolag, som har bevisad 

förmåga att skapa värde åt aktieägarna, med möjlighet att placera upp till tio % av innehavet i övriga 

nordiska länder. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat samt att avkastning påverkas av svenska kro-

nans utveckling i relation till andra valutor om möjlighet att placera medel utanför Sverige utnyttjas.40 

 

Didner & Gerge, Aktiefond Sverige - Förmögenhet (091231) 11006 MKR 

Didner & Gerge är ett oberoende fondbolag med säte i Uppsala grundat 1994 av Henrik Didner och 

Adam Gerge med ambitionen att driva en kompetent, oberoende och kostnadsmedveten förvaltning. De 

                                                                 
37 http://www.swedbank.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
38 Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Tillgänglig 2010-03-19 
39 http://www.sebgroup.com/, Tillgänglig 2010-03-19 
40 SEB Sverigefond, Tillgänglig 2010-03-19 
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arbetar ständigt enligt en så kallad "long-only" förvaltning där fokus ligger på att en fundamental och 

djup analys ligger till grund för investering i bolag vars aktier på lång sikt kan ge positiv avkastning.41 

Didner & Gerge, Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad svensk aktiefond med lång placeringsstrategi 

för att kunna uppnå positiv avkastning. Minst 90 % ska placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper 

i Sverige med möjlighet att överlåta värdepapper och fondandelar på andra kreditinstituts konton. I be-

gränsad omfattning används derivat.42 

 

Fonder respektive bolag med medelstor fondförmögenhet. 

SEB, Sverigefond Stora Bolag - Förmögenhet (091231): 7929 MKR 

SEB, Sverigefond Stora Bolag investerar huvudsakligen i större svenska bolag med bevisad förmåga att 

skapa lönsam tillväxt åt aktieägarna. Fonden har möjlighet att placera tio % i övriga nordiska länder 

med möjlighet att utnyttja derivat. Fondens avkastning påverkas av svenska kronans utveckling i rela-

tion till andra valutor om möjlighet att placera medel utanför Sverige utnyttjas.43 

 

Handelsbanken, Sverigefond - Förmögenhet (091231): 7058 MKR 

Handelsbanken, Sverigefond är en aktivt förvaltad värdepappersfond med placering bland svenska aktier 

för att på lång sikt, via god riskspridning, uppnå värdetillväxt som överstiger Stockholmsbörsens ge-

nomsnitt. Finns möjlighet att, upp till tio % av fondförmögenheten, placera fondinnehavet i andra kredit-

instituts konton. För att effektivisera fondens förvaltning får fonden använda derivatinstrument.44 

 

HQ, Sverigefond - Förmögenhet (091231): 6713 MKR 

                                                                 
41 http://www.dgfonder.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
42 D&G Aktiefond Sverige, Tillgänglig 2010-03-19 
43 SEB Sverigefond Stora Bolag, Tillgänglig 2010-03-19 
44 Handelsbanken Sverigefond, Tillgänglig 2010-03-19 
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HQ har med tiden blivit, och är idag, en stor koncern för sparare. Fokus ligger på medarbetarna som 

alltid ska försöka leverera sitt bästa genom grundlig behovsanalys, partnersamarbeten samt team som är 

sammansatta av specialister för att på sikt kunna växa och leverera finansiell framgång.45 

HQ, Sverigefond är en aktivt förvaltat fond med lång placeringshorisont på minst 3-5 år som placerar i 

svenska aktier och räntebärande värdepapper. Idealföretaget för placering ska ha goda framtidsutsikter, 

hög historisk lönsamhet och där ledningen ska ha samma mål som aktieägarna.46 

 

Nordea, Sverigefond - Förmögenhet (091231): 5826 MKR 

Nordeas vision är att vara en "great European bank" där banken och medarbetarna ska försöka skapa 

betydande värde för kunder och aktieägare. Banken har cirka 1400 kontor och 34000 anställda och en 

aktie som är noterad på Nasdaq OMX i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm.47 

Nordea, Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond med långsiktiga placeringar i stora internationella 

företag på den svenska aktiemarknaden. Möjlighet att placera upp till tio % i aktierelaterade överlåtbara 

värdepappers fondandelar samt möjlighet till placering i derivat med mål att ge andelsägarna hög av-

kastning i förhållande till fondens risk.48 

 

Carlson, Sverige Koncis - Förmögenhet (091231): 3685 MKR 

Carlson ingår i DnB NOR koncernen och är en aktör inom kapitalförvaltning vars marknad består av 

Norden, Europa och Asien. Bolaget erbjuder diskretionär förvaltning för privatpersoner, företag och 

institutioner inom många olika fondkategorier.49 

Carlson, Sverige Koncis är en aktivt förvaltad specialfond som placerar i stora och små bolag. Special-

fond innebär att den avviker från vissa av de krav som ställs i den svenska lagen om investeringsfonder. 

                                                                 
45 http://www.hq.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
46 HQ Sverigefond, Tillgänglig 2010-03-19 
47 http://www.nordea.com/, Tillgänglig 2010-03-19 
48 Nordea Sverigefond, Tillgänglig 2010-03-19 
49 https://www.cim.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
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T.ex. kan fondens innehav koncentreras till mellan 15 till 20 aktier där inget enskilt innehav får översti-

ga 15 % av fondens värde.50 

 

Enter, Sverige Fokus - Förmögenhet (091231): 1025 MKR 

Enter är en oberoende kapitalförvaltare som sedan starten 1999 till hälften ägs av personalen och till 

hälften av Orkla som är ett av Nordens största börsnoterade företag. Företaget lägger stort fokus på 

kundnytta och anser sig vara specialister bland förvaltningar och att närhet till bolagen och dess led-

ningar är ett måste för att nå högsta möjliga kvalitet i förvaltningen.51  

Enter, Sverige Fokus placerar i svenska skiter och är en specialfond med målsättning att uppnå långsik-

tigt god och konkurrenskraft avkastning samtidigt som den ska överträffa dess jämförelseindex. Special-

fonder har friare placeringsregler än värdepappersfonder med bl.a. möjlighet till tio % placering i en 

specifik aktie och 25 % placering bland fondpapper i andra börser. Fonden skall investera i finansiella 

instrument vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknads-

plats.52 

 

Fonder respektive bolag med liten fondförmögenhet. 

SEB, Swedish Focus - Förmögenhet (091231): 923 MKR 

SEB, Swedish Focus är en ”spetsig” specialfond (friare placeringsregler än värdepappersfonder vilket 

gör att fonden kan investera upp till 20 % i innehav utgivna av ett enskilt bolag) som främst investerar i 

stora och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Fondens avkastning påverkas av svenska 

kronans utveckling i relation till andra valutor om möjlighet att placera medel utanför Sverige utnyttjas. 

Fonden har möjlighet att utnyttja derivat och kan placera upp till tio procent av dess medel utanför Sve-

rige.53 

                                                                 
50 Carlson Sverige Koncis, Tillgänglig 2010-03-19 
51 http://www.enterfonder.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
52 Enter Sverige Fokus, Tillgänglig 2010-03-19 
53 SEB Swedish Focus Fund, Tillgänglig 2010-03-19 
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Catella, Sverige Passiv - Förmögenhet (091231): 645 MKR 

Catella är en oberoende europeisk finansgrupp med specialisering inom finansiell rådgivning och kapi-

talförvaltning. Bolaget har nära samarbetande verksamheter inom områdena finansiell rådgivning 

och kapitalförvaltning. Dess verksamhet har cirka 350 medarbetare i 16 europeiska länder och bedrivs 

självständigt i samarbete med samverkande dotterbolag.54 

Catella, Sverige Passiv är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen (OMXS). 

Fondens mål är att spegla avkastningen av SIXRX-indexet (brett marknadsindex bestående av alla bolag 

listade på Stockholmsbörsen) och fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument för riskhan-

tering och effektivisering av förvaltningen.55 

 

Swedbank Robur, Svensk Aktieportfölj - Förmögenhet (091231): 478 MKR 

Swedbank Robur, Svensk Aktieportfölj är en svensk aktiefond som placerar i svenska företag (25-30 

stycken med ungefär lika stora andelar) i olika branscher med möjlighet till placering upp till tio % av 

portföljvärdet i andra fonder.56 

 

Öhman, Sverigefond - Förmögenhet (091231): 221 MKR 

Öhman är en familjeägd investmentbank och verkar inom ett brett område av högkvalitativa finansiella 

tjänster med tyngdpunkt på värdepappershandel, private banking och kapitalförvaltning. Fokus på kon-

tinuitet, långsiktighet och hög grad av specialisering. Visionen är att vara Nordens ledande finanshus.57 

Öhman, Sverigefond är en väl diversifierad aktiefond som placerar i svenska aktier i samtliga branscher 

och är aktivt förvaltad med investeringar mellan 50 till 80 innehav. Dess mål utifrån placeringsstrategin 

är att uppnå hög värdetillväxt med möjlighet att placera upp till tio % av fondens värde i andra fonder. 

Derivatinstrument får användas.58 

                                                                 
54 http://www.catella.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
55 Catella Sverige Passiv, Tillgänglig 2010-03-19 
56 Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj, Tillgänglig 2010-03-19 
57 http://www.ohman.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
58 Öhman Sverigefond, Tillgänglig 2010-03-19 
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Nordea, Sweden Fund - Förmögenhet (091231): 219 MKR 

Nordea, Sweden Fund är en aktiefond med långsiktiga placeringar i stora internationella företag på den 

svenska aktiemarknaden och med syfte att effektivisera förvaltningen av fonden får derivatinstrument 

användas. Med hänsyn tagen till fondens risknivå är målet hög avkastning till fondandelsägarna.59  

 

Alfred Berg, Sverige Referens - Förmögenhet (091231): 43 MKR 

Alfred Berg är en investmentbank som erbjuder aktiv investeringsförvaltning inom nordiska tillgångs-

klasser samt kvantbaserad förvaltning inom globala aktietillgångsklasser. Bolaget fungerar också som 

distributör av Fortis Investments globala produktutbud i Norden för institutionella investerare, distribu-

tionspartner och privatkunder.60 

Alfred Berg, Sverige Referens är en specialfond med placeringsinriktning mot den svenska aktiemark-

naden. Fonden får placera i tillgångsslagen fondpapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar 

samt fondens medel får placeras i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen.61 

                                                                 

59 Nordea Sweden Fund, Tillgänglig 2010-03-19 
60 http://www.alfredberg.se/, Tillgänglig 2010-03-19 
61Alfred Berg Sverige Referens, Tillgänglig 2010-03-19 
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9.2 Bilaga 2 - Barometerindikatorn 

”Barometerindikatorn kan närmast jämföras med EU-kommissionens Economic Sentiment Indicator 

(ESI). 

Barometerindikatorn bygger på månadsvisa enkäter bland hushåll och företag och fångar därmed stäm-

ningsläget bland dessa aktörer i den svenska ekonomin. Indikatorn bygger på den information som finns 

i konfidensindikatorerna för industri, tjänste, bygg, detaljhandel och hushåll. De olika sektorerna har 

tilldelats vikter som på ett bra sätt speglar deras påverkan på konjunkturen: Industri (40 procent), Tjäns-

te (30 procent), Bygg och Detaljhandel (5 procent vardera) och Hushåll (20 procent). EU använder 

samma vikter för att beräkna ESI. 

Barometerindikatorn har (liksom ESI) ett medelvärde på 100 och standardavvikelsen är 10. Värden mel-

lan 100 och 110 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare 

ekonomi än normalt. Värden mellan 100 och 90 respektive under 90 har motsvarande tolkning i termer 

av en svagare alternativt mycket svagare ekonomi än normalt.”62 
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10 

2009M

11 
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75,5 75,3 72,5 72,3 78,1 80,6 86,9 88,4 90,5 94,8 98,6 101,0 

Barometerindikatorn visar att lågkonjunktur har rått mellan 2008 M5 till och med 2009 M11. För att 

även övergången från och till högkonjunktur skall finnas med och för att minimera felmarginaler har en 

månad lagts till på vardera sida om intervallet vilket innebär att undersökningsperioden fastställts till 

2008-04-01-2009-12-31. 

                                                                 
62 http://www.konj.se, Tillgänglig 2010-05-03 
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9.3 Bilaga 3 - Riskfri ränta 

Uträkning av den riskfria räntan (RF) för perioden 2008-04-01-2009-12-31. 

  Statsskuldväxlar 

  SSVX 3M 

Period Medel Min Max 

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

2008 Kvartal 3 4,4082 4,207 4,57 

2008 Kvartal 4 2,9365 1,315 4,48 

2009 Kvartal 1 0,8497 0,251 1,51 

2009 Kvartal 2 0,3885 0,25 0,5 

2009 Kvartal 3 0,1648 0,11 0,35 

2009 Kvartal 4 0,175 0,135 0,22 
    
    
SSVX 3M ( 1983-01-03 - )  
Svensk statsskuldväxel 3-månaders löptid 

Vid sammanställning av den riskfria räntan togs ett genomsnittligt geometriskt medelvärde fram utifrån 

månadsstatistik för statsskuldsväxlar för den valda undersökningsperioden. Uträkningen följer nedan: 

 

(1+0,041362*1+0,044082*1+0,029365*1+0,008497*1+0,003885*1+0,001648*1+0,00175)-

1 = 0,13694325 

(1+0,13694325/7)‐1 = 0,01956332 

RF = 1,96% 
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9.4 Bilaga 4 - Marknadens avkastning 

Uträkning av marknadens avkastning (RM) för perioden 2008-04-01-2009-12-31 : 

Ticker Senast Datum 

OMXAFGX 311,13 2008-04-01 

OMXAFGX 308,38 2008-04-30 

OMXAFGX 315,32 2008-05-30 

OMXAFGX 269,88 2008-06-30 

OMXAFGX 267,83 2008-07-31 

OMXAFGX 270,67 2008-08-29 

OMXAFGX 237,26 2008-09-30 

OMXAFGX 194,69 2008-10-31 

OMXAFGX 191,04 2008-11-28 

OMXAFGX 197,25 2008-12-30 

OMXAFGX 186,25 2009-01-30 

OMXAFGX 191,02 2009-02-27 

OMXAFGX 192,82 2009-03-31 

OMXAFGX 229,1 2009-04-30 

OMXAFGX 233,61 2009-05-29 

OMXAFGX 235,95 2009-06-30 

OMXAFGX 260,22 2009-07-31 

OMXAFGX 268,96 2009-08-31 

OMXAFGX 270,59 2009-09-30 

OMXAFGX 283,46 2009-10-30 

OMXAFGX 283,42 2009-11-30 

OMXAFGX 288,8 2009-12-30 

För att räkna fram marknadens avkastning har kursen på avslutsdagen subtraherats med kursen på start-

dagen och sedan dividerats med kursen för startdagen igen. Uträkningen ser ut som följande: 

 

(288,8 - 313,13) / 313,13 = -0,07177064 

 

RM = -7,18% 
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9.5 Bilaga 5 - Intervjufrågor 

1. Tror du en lågkonjunktur/finanskris påverkar stora fonder eller små fonder mer samt om på-

verkan är större än vid "normal" konjunktur? Motivera. 

2. Tror du stora fonder, med dess respektive förvaltare, har/inte har en tendens att följa index mer 

än att aktivt vara förvaltade? I så fall varför. 

3. Tror du denna finanskris har/inte har haft annorlunda påverkan på svenska aktiefonder än tidi-

gare kriser? I så fall på vilket sätt. 

4. Enligt flera artiklar, tidningar samt ekonomisajter beskrivs ibland stora fonder som trögrörliga 

på grund av dess förmögenhet vilket inom fonden gör det svårt att handla snabbt och smidigt 

med. Tycker du att stora fonder tenderar att bli mer trögrörliga desto större de blir? 

5. Vad tycker du allmänt om valet mellan fonder och egna aktiesammansättningar? 


