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resultatet skall ge en större förståelse för hur avkastningen förändras med ett högre 

risktagande.

Metod Studien bygger på en kvantitativ ansats. Undersökningen genomfördes genom att 

inhämta primärdata från databaser och sekundärdata från tryckt litteratur och elektroniska 

källor.

Teoretiska perspektiv Studien är baserad på teorin: den effektiva marknadshypotesen, 

som menar att framtida avkastning inte går att beräkna då marknaden har fullständig 

information. Studien studerar således historiska avkastningar.

Empiri Empirin är inhämtad från www.morningstar.se, och således även behandlad på denna 

sida. Materialet är sedan indelat i dokument och tidsaxlar.

Resultat Studien har visat att högriskfonder ger en högre procentuell avkastning än medel-

och lågriskfonder. Dock medför inte en högre risk automatiskt en högre avkastning då 

lågriskfonderna uppvisat en högre avkastning är medelriskfonderna. En viktig faktor att 

studera då man söker efter vilken fond som har genererat högst avkastning är Sharpekvot. 
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Methodology The study is based on a quantitative approach. The survey was conducted by 

gathering raw data from databases and secondary data from literature, printed and electronic 
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Theoretical perspectives The study is based on the theory: the efficient market 

hypothesis, which argues that future returns can not be calculated as the market is fully 

informed. The study is therefore studying historical yields.
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1. Inledning

I detta inledande kapitel ges en beskrivning av uppsatsens bakgrund, problem och syfte. Även 

uppsatsens avgränsningar samt begreppsdefinitioner tas upp. 

1.1. Problembakgrund

Sverige är ett av de länder i världen som har ett pensionssystem där en bit av den skatt 

individen betalar går tillbaka till individen när denne pensioneras. Tidigare var pensionen

baserad på den skatt den sparande betalat under sin yrkesverksamma livstid. Så är det 

fortfarande, men med införandet av den nya premiepensionen har den sparande större 

möjligheter att påverka sin egen pension genom fondinvesteringar. En del av pensionen kan 

den enskilda individen således investera efter egen önskan och kunskap i vad denne tror är 

marknader som i framtiden kommer skapa tillväxt i ens portfölj. Med andra ord finns det idag 

möjlighet att påverka sin pension, annat än genom att bara betala mer i skatt.

Om den sparande väljer att inte göra ett aktivt val placeras dennes pengar i förvalda 

premiepensionsfonder. Dessa heter AP7Såfa och är färdiga portföljer som investerar utifrån 

var i livet den sparande är och hur långt denne har kvar till pensionen1. Har den sparande 

”långt” kvar till pensionen ökar den så kallade risken i portföljen genom att en större andel av 

individens pensionspengar investeras i aktiefonder. Detta justeras sedan automatiskt till att 

övergå till att inneha en större andel räntefonder ju närmare pensionen den sparande kommer.

Ett aktivt engagemang kan ge dess innehavare en bättre ekonomisk tillvaro i framtiden. Dock 

kan det vara svårt att veta vilka fonder som ger bäst avkastning, eller vilka fonder som har 

gett bäst avkastning tidigare. Investerare försöker värdera vilken investering som kommer ge 

bäst avkastning genom att ställa investeringens risk mot dess förväntade avkastning2.

Pensionssystemet består av ca 800 olika fonder med olika investeringsinriktningar. Av dessa 

kommer denna uppsats fokusera på 45 stycken, där fokus kommer läggas på fondernas 

volatilitet. Genom att göra på detta sätt är förhoppningen att investeraren skall få en större 

                                               
1 http://www.pensionsmyndigheten.se/MerOmSAFA.html 20100504.
2 hirschey, nofsinger sid 90, 2008.
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förståelse för hur fonder utvecklats historiskt utifrån sin volatilitet, samt vilken marknad 

fonden investerar i. Uppsatsen kommer behandla hög-, låg- samt medelriskfonder och ställa 

dessa i relation till varandra. På detta sätt är förhoppningen att läsaren på ett lättförståeligt och 

överskådligt sätt skall förstå skillnaden mellan dessa fonder och därigenom bilda sig en 

uppfattning om vilken volatilitet som passar deras personlighet bäst. 

1.2Problemformulering

 Har högriskfonder gett en bättre avkastning än låg- och medelriskfonder under en 

tidsperiod på 10 år. 

 Hur skiljer sig fondernas avkastning åt beroende på risk på olika marknader?

1.3Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka om högriskfonder har gett en bättre avkastning jämfört 

med mellanrisk- och lågriskfonder. Uppsatsen kommer även studera om avkastningarna 

skiljer sig åt beroende på vilken marknad fondförvaltaren investerar i, och då studera på vilket 

sätt avkastningen skiljer sig åt. 

1.4Avgränsningar

Uppsatsen kommer endast undersöka Premiepensionsfonder (PPM-fonder). Av dessa har 

sedan låg-, medel- samt högriskfonder slumpmässigt valts. Valet av fonder har avgränsats till 

fonder som kan handlas på den svenska marknaden.

Författaren har även valt att avgränsa sig till att inte undersöka faktorer som påverkat 

fondernas utveckling, såsom inflation, naturkatastrofer eller krig. 

Författaren har även valt att endast studera fonder som investerar i vissa specifika marknader.

Övriga marknader kommer därför inte behandlas i denna uppsats. 

Benämningen att fondernas risk är låg-, medel-, eller hög är hämtad från Morningstars 

definiton. Denna definition kan läsas under teoretisk referensram.
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Totalt studeras 45 fonder och deras utveckling över en tidsperiod om tio år (januari 2000 t.o.m 

december 2009).

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Fonder 

Enligt pensionsmyndigheten definieras en fond som ” … en samling värdepapper som ägs av 

dem som sparar i fonden. När du sparar i en fond köper du andelar i fondens värdepapper”3.

Syftet med att spara i fonder (istället för i t.ex. aktier) är att det ger en bättre riskspridning än 

om man placerar i enskilda värdepapper, och fonden sköts av en fondförvaltare.  

När man ska besluta sig om vilken fond man ska placera i, gäller det att ta följande faktorer i 

beaktande4: 

- Vilken typ av risk man vill ha med sitt sparande

- Hur hög eller låg avkastning man vill ha

- När man tänker använda sig utav pengarna man har placerat, det vill säga hur lång 

tidshorisont sparandet ska sträcka sig över. 

Det finns ett antal olika typer av fonder, till exempel Aktiefonder, Räntefonder, Blandfonder, 

Etikfonder, Hedgefonder, med flera. Vi kommer endast att fokusera oss på marknaden där 

fonderna härstammar ifrån (Östeuropa,  Kina, Latinamerika, Global, Japan, Nordamerika samt 

skandinaviska fonder). Någon särskiljning utav de olika fondtyperna görs således inte. 

Hur man särskiljer fonderna beroende på dess risk kan läsas under kapitel 3.2 Risk.

1.5.2. Rating

Morningstar rating är baserad på den historiska utvecklingen som en fond har haft5. När 

morningstar sedan räknar ut fondens rating studerar de varje fonds avkastning och risk och 

                                               
3 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnFond2.html 20100504.
4 www.seb.se 20100427.

5 http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx 20100513.
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jämför det med övriga fonder i Europa. De delar sedan in fonderna i kategorier och 

betygsätter dessa där högsta betyg i Ratingkategorin är 5.

Fonderna delas även in i de regioner där förvaltarna valt att investera. Självklart medför vissa 

regioner ett större risktagande och förväntas därför ge en högre avkastning än andra fonder. 

Morningstars Rating sträcker sig 3-, 5- och 10 år tillbaka i tiden där de, för att kunna sätta ett 

Ratingbetyg, behöver information om de senaste tre åren. 

Rating måttet är framförallt intressant för de som bestämt sig för att investera i en viss fond 

och därför vill veta hur fondförvaltaren har lyckats hittills, i jämförelse med sina 

konkurrenter. Morningstar poängterar att den historiska avkastningen inte nödvändigtvis 

betyder framtida avkastning. Tror man däremot att det finns ett samband kan Rating vaa ett 

intressant mått att beakta.

För att slutligen förtydliga vad Rating är så är det ett mått där man ser hur bra avkastningen 

varit i förhållande till risken.
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2. Metod

I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapliga ansatser. metoder och verktyg författaren har 

valt att utgå ifrån för att besvara uppsatsens syfte och problemformuleringar. 

2.1 Val av metod

I denna studie har vi valt att utgå ifrån ett kvantitativt angreppssätt med komparativa

(jämförande) inslag. Detta eftersom denna metod effektivast besvarar frågeställningen och 

problemformuleringen. Undersökningen syftar till att besvara ett finansiellt jämförande 

problem där investeraren har en lång investeringshorisont. 

Genom att jämföra hur fonderna, med fokus på dess risk, utvecklats under tio år kommer vi ha 

underlag att kunna dra generella slutsatser. Dessa appliceras sedan då avkastningarna 

jämföres med varandra.

Samtliga grafer och kvantitativa data är inhämtade och behandlade från morningstars 

hemsida.

2.2 Datainsamling

Två olika former av data kan identifieras. Dessa är primär- samt sekundärdata. 

Primärdata är sådan data som inte fanns tillgänglig innan studiens inledningsfas. Datan samlas 

in av författarna genom exempelvis årsredovisningar och bokslut. 

Sekundärdata, å andra sidan, är data som redan samlats in av någon annan. Denna kan sedan 

studeras och tillämpas om författaren finner dess information relevant för studien.
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2.3 Primärdata

Författaren ämnar studera avkastningen för 15 fonder från vardera hög-, medel- samt 

lågriskfonder. Inom vardera hög- samt medelrisk har tre marknader valts att studeras. Av 

lågriskfonderna har endast skandinaviska fonder studerats. 

2.4 Sekundärdata

Sekundärdata har inhämtats i form av relevant litteratur, artiklar samt statistisk data. Ur 

litteraturen har författarna också funnit relevanta modeller och teorier som sedan lades till 

grund vid analys av sekundärdata. Informationen om pensionssystemets uppbyggnad har 

inhämtats från Premiepensionsmyndighetens hemsida. Annan information rörande 

pensionssystemet har främst inhämtats från digitala källor såsom artiklar och undersökande 

dokumentärer. 

Med hjälp av de modeller och teorier författarna  fann under sekundärdatan har en grund lagts 

för att studera primärdatan. Detta material har sedan analyserats för att besvara 

problemformuleringen och syftet.

2.5 Urval

För att få en så stor spridning som möjligt på fondernas högrisk marknader har författaren valt

marknaderna Östeuropa, Kina och Latinamerika. Dessa har valts slumpmässigt då de enligt 

Morningstars ratingsystem är typiska för högriskmarknader. 6

Vidare har denna metod använts på medel- samt lågriskfonderna. I analysen av 

medelriskfonderna kommer marknaderna Global, Japan samt Nordamerika studeras. När vi 

slutligen redovisar lågriskfonderna kommer dessa uteslutande bestå av svenska och 

skandinaviska fonder. Anledningen till att dessa inte får samma spridning beror helt enkelt på 

att pensionssystemet endast har lågriskfonder som investerar i de skandinaviska marknaderna. 

                                               
6 http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx 20100513.
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2.6 Hypotesprövning 

En hypotesprövning är ett begrepp inom matematisk statistik som används för att med viss 

säkerhet avgöra om ett påstående/antagande ska förkastas eller inte.  

I denna uppsats har två hypoteser valts att studeras. Den första är:

 H0: Det finns inget samband mellan risk och avkastning för hög- och 

medelriskfonders Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

 H1: Det finns ett samband mellan risk och avkastning för hög- och medelriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

Den andra hypotesen som kommer studeras är:

 H0: Det finns inget samband mellan risk och avkastning för medel- och lågriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

 H1: Det finns ett samband mellan risk och avkastning för medel- och lågriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

2.7 Relibilitet

Reliabilitet kan definieras som: ”Hur tillförlitlig datan är kan testas genom att man upprepar 

samma undersökning (test-retest-reliabilitet) eller låter flera forskare oberoende av varandra 

värdera datan (interbedömar-reliabilitet)”.7

Relibiliteten för undersökningen anses vara hög då den information som inhämtats har 

hämtats från tillförlitliga källor. Fondavkastningarna som redovisats har även de inhämtats 

från tillförlitliga källor varpå de skulle vara de samma om undersökningen skulle göras igen. 

                                               
7 Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 265



8

Det som skulle kunna ses som försvagande av reliabiliteten skulle vara faktumet att 

populationen som undersöks endast utgör en liten del av den totala populationen. 

2.8 Validitet

Enligt Johannesson och Tufte definieras validitet som: ”hur bra, eller relevant, data 

representerar det fenomens som ska undersökas”8

För undersökningens validitet har flera fonder undersökts varpå en mer sanningsenligt bild 

sökts av den totala populationen. 

För att kunna redovisa datan på ett mer överskådligt sätt har ett urval av marknader gjorts där 

tre marknader från respektive riskgrupp valts. Detta gjordes för att undersökningen skulle ge 

en mer sanningsenlig bild av de marknader som valts. Dessvärre gör detta att vissa andra 

marknader helt exkluderas från studien varpå validiteten minskar något. Därmed blir en 

generell slutsats för hela pensionssystemet svårare att utröna. Dock har de marknader som 

undersökts då också undersökts mer grundligt varpå deras validitet ökat.

För att stärka validiteten ytterligare skulle man även kunnat studera fler faktorer runt fonderna 

som påverkar dessa och därigenom också kunna fört in ytterligare en variabel som påverkar 

studiens validitet.

                                               
8 Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 267
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3. Teoretisk referensram

I följande kapitel presenteras de ekonomiska teorier och begrepp som ligger till grund för 

uppsatsen. 

3.1 CAPM

”CAPM” är en förkortning för en finansiell teori som heter The Capital Asset Pricing Model. 

Den grundar sig i idén att den förväntade avkastning av en investering ska vara godtagbar i 

relation till dess risk. Tanken är att man är villig att ta en högre risk i sina investeringar om 

chansen till högre avkastning också växer i proportion till risken. 

Genom att titta historiskt hur en aktie, eller en fond har utvecklats kan man med hjälp av 

modellen för CAPM beräkna dess förväntade avkastning. Två viktiga mått man måste ha med 

i beräkningen av CAPM är dels Beta men också den riskfria räntan9. När man väl har dessa 

mått kan man föra in dem i CAPM modellen och sedan beräkna den avkastning ens 

investering förväntas ge.

I denna uppsats kommer CAPM användas genom att studera fondens risk och sedan analysera 

om denna risk också gett en acceptabel avkastning. 

Modellen för att beräkna CAPM beräknas enligt nedan. 

= Förväntad avkastning för portföljen

= Riskfri ränta (utgörs av en 10-årig statslåneränta)

= Betavärdet för investeringen (Baseras på företagsrisken och marknadspremien). 

= Förväntad avkastning för marknaden 

                                               
9 modern financial management s. 307-310, 2008.
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3.2 Risk

Risk innebär att värdet på ens fond svänger upp och ner. Ju större svängningar upp och ner en 

fond har, desto större är risken och desto svårare är det att förutse fondens framtida värde. Ju 

lägre svängningar en fond har, desto lägre är risken. En fond med få svängningar sägs vara 

stabil och det framtida värdet är lättare att förutse.10 Beroende på vilken investeringsinriktning 

en fond utgår ifrån kan de ha olika risknivåer. Dessa risknivåer är11:

Systematisk risk: Sådan risk som inte går att diversifiera bort. Exempel på sådan 

risk kan vara inflation eller ränterörelser. Den systematiska risken för fonder är, 

precis som för aktier, Beta.

Icke-systematisk risk: Denna risk benämns ibland också specifik risk då den 

innebär sådan risk som alltid medföljer vissa investeringsbeslut. Sådana risker 

kan vara valutaförändringar och branschrisk. En vanlig metod för att minska den 

icke-systematiska risken brukar vara att öka och variera antalet aktier i fonden. 

Risken ligger till grund för uppsatsen och är därför av största vikt. De fonder som valts har, 

som nämnts, valts utifrån den risk de besitter.

3.3 Sharpekvot

Sharpekvot är ett nyckeltal som justerar avkastningen för en fond. Den beräknas genom att 

dela riskpremien (Riskpremien = avkastningen – riskfria räntan) med den totala risken som 

fondförvaltaren har tagit. Den riskfria räntan baseras på tre månaders statsskuldväxel enligt 

Morningstar12. Sharpekvoten talar alltså om hur mycket avkastning per total risk som 

fondförvaltaren har åstadkommit. Hos Morningstar beräknas Sharpekvoten utifrån historiska 

värden som sträcker sig 36 månader tillbaka i tiden. De har även beräknat Sharpekvoten för 3-

, 5 och 10 år, varpå den sistnämnda kommer studeras i denna uppsats. 

                                               
10 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html 20100504.
11 Hirschey, Nofsinger s.128, 2008.
12http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx 20100513.
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En placerare vill helst uppnå så hög avkastning per risk som möjligt och ju högre 

Sharpekvoten är för en specifik fond, desto bättre är fondens riskjusterade utveckling. Det 

etablerade måttet på totalrisk kallas för volatilitet. 

Sharpekvoter kan användas som ett nyckeltal för att rangordna skickligheten hos fondens 

förvaltare eftersom den fond som har högst Sharpekvot har uppvisat störst skicklighet. 

Sharpekvoten varierar mellan olika marknader där det intressanta är vilken fond som har 

högst kvot. 

Sharpekvoten kommer i denna uppsats användas för att formulera en hypotesprövning där 

Sharpekvoten kommer ligga till grund för studieobjektet.

3.4 Den effektiva marknadshypotesen

Denna teori grundar sig i tanken att marknaden har fullständig information varpå priset på 

marknaden således alltid är det rätta13. Hypotesen säger därmed att man inte på lång sikt kan 

vinna över marknaden då man på laglig väg inte kan inneha information som marknaden inte 

har. 

Inom denna teori finns det två undergrupper. Dessa är svag effektivitet och stark effektivitet.

Svag effektivitet grundar sig i att man inte kan förutsäga framtida avkastningar med hjälp av 

historiska avkastningar. Man brukar då beskriva aktiekursen som ”random walk” vilket 

betyder att dagens aktiekurs är oberoende tidigare avkastningar. 

Ett annat angreppssätt av teorin är semistark effektivitet där man menar att marknaden har 

fullständig information varpå en analys av framtida aktiekurser inte lönar sig. Ett vanligt sätt 

att mäta denna effektivitet är genom eventstudier där man studerar hur aktiekurser reagerat på 

ny information.14 Är det så att informationen är av relevans för aktien kommer man se en 

förändring i dess avkastning.

                                               
13

modern financial management, ross osv s. 391-397.
14 Ridder s.196.
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Vidare kan marknaden vara starkt effektiv och då återspeglar aktiekursen även rörelser då 

insiderinformation läckt och påverkat priset. Med andra ord blir det mycket svårt att göra sig 

en överavkastning. En vidare problematik rörande detta är att insiderinformation är mycket 

svår att empiriskt upptäcka och mäta.15

Detta gör att då högriskfonder ofta investerar i ett flertal aktier blir analysen av deras framtida 

värde extremt komplicerat att mäta. 

Med förståelse för ovan nämnt kommer denna uppsats studera historisk avkastning över en 

tioårsperiod, varpå man förhoppningsvis kommer kunna förstå fondens svängningar under 

flera olika marknadsscenarier.

                                               
15 Ridder s.198.
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3.5 Expertutlåtande – Dokumentär

3.5.1. Hur ska man placera sina PPM-pengar? 

På tv4 play kan man se en intervju med Annika Creutzer, chefredaktör på ekonomisidan 

pengar24.se där de diskuterar hur man ska placera sina PPM-pengar16. Hon menar att även ett 

passivt val har gett en positiv utveckling för den sparandes innehav. Dock poängterar hon att 

vi i framtiden kommer beläggas med mer ansvar att förvalta våra tillgångar och med detta 

menar hon att fler kommer behöva lära sig hur fonder fungerar och hur man investerar i dessa. 

Hon förklarar vidare att ett aktivt engagemang, där investeraren väljer fonder med högre risk, 

oftast också ger en bättre avkastning. Hon rekommenderar att ju längre man har kvar till 

pensionen desto längre bort i världen kan man söka sig med sina investeringar. Genom att 

göra så kan man investera i marknader som uppvisar enorma möjligheter att växa. Dock 

innebär också dessa marknader en större risk. Vidare poängterar hon att ju närmare pensionen 

man befinner sig desto mer borde man investera i sitt geografiska närområde då dessa 

marknader utvecklas stabilare än högtillväxtmarknader. Hon ger också rekommendationen att 

investeraren ska välja flera fonder med olika risker för att ytterligare sprida sin totala 

volatilitet.

                                               
16 http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1364935 20100503.
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4. Empiri

I detta kapitel presenteras det insamlade datamaterialet. Materialet baseras i huvudsak på 

uppgifter från morningstars hemsida, där en jämförelse mellan tidigare beskrivna fonder har 

gjorts. Genom att använda de verktyg som finns att tillgå på Morningstars hemsida har 

nedanstående grafer kunnat utformas.

4.1 Avkastning  

4.1.1 Tabell 1

I nedanstående tabell har ett schema sammanställts där samtliga fonder och deras 

avkastningar över 3-, 5- och 10 år framgår. I röd färg kan man sedan läsa fondernas 

aritmetiskt genomsnittliga avkastning. 

Fond Avkastning (%) 3 år 5 år 10 år

Östeuropa, högrisk

Baring Eastern Europe Fund USD Inc -9,5 93,9 235,9

BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR -14,3 84,1 200,4

SEB Östeuropafond -13,9 85,5 162

Credit Suisse Equity Fund (LUX) Eastern Europe Aberdeen B EUR -27,7 53,4 152,3

Swedbank Robur Östeuropafond -16,7 87,5 177,2

Genomsnitt högrisk, Östeuropa -16,42 80,88 185,56

Asien, högrisk

JF China A (dist) – USD 34,9 196,4 161

Baring Hong Kong China Fund USD Inc 27,2 196,2 277,1

Ålandsbanken China Growth 33,3 145,3 333,8

SGAM Fd Eqs China A Acc 18,9 133,8 149,9

Amundi Funds Greater China C C 25,7 153,7 190

Genomsnitt högrisk, Asien 28 165,08 222,36

Latinamerika, högrisk

Amundi Funds Latin America Equities C C 51,4 261,1 320,3

BlackRock Global Funds - Latin American A2 USD 37,5 207,3 313,7
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Handelsbanken Latinamerikafond 46,1 213,8 262,2

ING (L) Invest Latin America P Acc 32,8 213,5 246,8

Credit Suisse Equity Fund (LUX) Latin America Aberdeen B USD 39 211,7 221,9

Genomsnitt högrisk, Latinamerika 41,36 221,48 272,98

Globalfonder, medelrisk

Alfred Berg Global Quant -13,7 15,9 -19,6

First State Global Growth Fund A Acc -11,7 15,8 -24,5

Folksam LO Världen -10,9 16,7 -26,6

Handelsbanken Globalfond -10,2 18,2 -38,9

HQ Utlandsfond -23 3,6 -36,1

Genomsnitt medelrisk, Globalfonder -13,9 14,04 -29,14

Japan, medelrisk

Credit Suisse Systematic Alpha (LUX) Equity Japan B Acc -27,3 -1,5 -42,6

Nordea Japanfond -24,5 -2 -40,1

SEB Choice Japanfond -29,1 -13,4 -54,7

SPP Aktieindexfond Japan -23,1 4,3 -50,9

Swedbank Robur Japanfond -22,5 0,3 -52,5

Genomsnitt högrisk, Japan -25,3 -2,46 -48,16

USA och nordamerika, medelrisk

Folksams Aktiefond USA -4,6 14,6 -37,3

Nordea Nordamerikafond -10,7 5,5 -33,5

SEB Choice Nordamerikafond -12,5 0,8 -53,4

SPP Aktieindexfond USA -9,1 9,8 -24,8

Swedbank Robur Amerikafond -5 11,2 -44,1

Genomsnitt medelrisk, USA och Nordamerika -8,38 8,38 -38,62

Lågriskfonder, lågrisk

Erik Penser Obligationsfond Sverige 11,3 15,4 47,1

SEB Obligationsfond Flexibel SEK 10,6 14,1 40,8

Swedbank Robur Räntefond Pension 17,3 22,1 57,3

SEB Obligationsfond SEK 15,9 19,2 58,6

Länsförsäkringar Obligationsfond 18,1 22 62,1

Aktie-Ansvar Avkastningsfond 8,5 12,2 32,3

Danske Invest Sverige Likviditet 11 15,3 38,3

Enter Penningmarknadsfond 10,3 14,4 34,9
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Folksams Penningmarknadsfond 9,9 14,2 36,9

Ålandsbanken Money Market SEK 6,2 10,1 30,5

Öhman Penningmarknadsfond (index) 6,6 10,5 29,5

Folksam LO Obligation 18,8 21,1 68,6

Öhman Obligationsfond (index) 17,6 20,4 62,9

AMF Räntefond Lång 23,2 26,7 77,6

Swedbank Robur Räntefond Pension 18,5 22,2 58,1

Genomsnitt lågrisk 12,65 17,33 48,36

4.2 Sharpekvot och förvaltaravgift

4.2.1 Tabell 2

I nedanstående tabell redogörs det för hur hög respektive fonds sharpekvot, 

standardavvikelse samt förvaltaravgift är.

Fond
Sharpekvot 
10år

Standardavvikelse 
10år

Förvaltaravgi
ft %

Östeuropa, högrisk
Baring Eastern Europe Fund USD Inc 0,5 27,5 1,5
BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 
EUR 0,4 27,7 1,75
SEB Östeuropafond 0,4 28,3 1,75
Credit Suisse Equity Fund (LUX) Eastern Europe 
Aberdeen B EUR 0,4 26,6 1,92
Swedbank Robur Östeuropafond 0,4 27 1,4
Genomsnitt högrisk, Östeuropa 0,42 27,42 1,664

Asien, högrisk
JF China A (dist) – USD 0,4 27,2 1,5
Baring Hong Kong China Fund USD Inc 0,6 22,8 1,25
Ålandsbanken China Growth 0,6 26 2
SGAM Fd Eqs China A Acc 0,4 26,8 2
Amundi Funds Greater China C C 0,5 22,8 1,6
Genomsnitt högrisk, Asien 0,5 25,12 1,67

Latinamerika, högrisk
Amundi Funds Latin America Equities C C 0,5 27,9 1,6
BlackRock Global Funds - Latin American A2 USD 0,6 27 1,75
Handelsbanken Latinamerikafond 0,6 26,1 1,6
ING (L) Invest Latin America P Acc 0,5 25,8 1,5
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Credit Suisse Equity Fund (LUX) Latin America 
Aberdeen B USD 0,5 24,7 1,92
Genomsnitt högrisk, Latinamerika 0,54 26,3 1,674

Globalfonder, medelrisk
Alfred Berg Global Quant -0,3 13,5 1,6
First State Global Growth Fund A Acc -0,4 15,1 1,5
Folksam LO Världen -0,3 15,4 0,4
Handelsbanken Globalfond -0,4 15,5 1,6
HQ Utlandsfond -0,3 16,2 1,5
Genomsnitt medelrisk, Globalfonder -0,34 15,14 1,32

Japan, medelrisk
Credit Suisse Systematic Alpha (LUX) Equity Japan 
B Acc -0,4 17,9 1,25
Nordea Japanfond -0,4 17,7 1,6
SEB Choice Japanfond -0,6 17 1,5
SPP Aktieindexfond Japan -0,5 18,5 0,2
Swedbank Robur Japanfond -0,5 18 1,4
Genomsnitt medelrisk, Japan -0,48 17,82 1,19

USA och nordamerika, medelrisk
Folksams Aktiefond USA -0,4 16,9 0,7
Nordea Nordamerikafond -0,3 17,5 1,6
SEB Choice Nordamerikafond -0,5 18,4 1,5
SPP Aktieindexfond USA -0,3 16 0,2
Swedbank Robur Amerikafond -0,4 17,1 1,4
Genomsnitt medelrisk USA och Nordamerika -0,38 17,18 1,08

Lågriskfonder, lågrisk
Erik Penser Obligationsfond Sverige 0,5 1,7 0,35
SEB Obligationsfond Flexibel SEK 0,3 1,3 0,7
Swedbank Robur Räntefond Pension 0,7 2,3 0,4
SEB Obligationsfond SEK 0,7 2,6 0,7
Länsförsäkringar Obligationsfond 0,7 2,7 0,5

Aktie-Ansvar Avkastningsfond -1,4 0,4 0,6
Danske Invest Sverige Likviditet 0,4 0,6 0,29
Enter Penningmarknadsfond -0,3 0,5 0,45
Folksams Penningmarknadsfond 0,2 0,5 0,3
Ålandsbanken Money Market SEK -1,4 0,5 0,5

Öhman Penningmarknadsfond (index) -2,1 0,4 0,1
Folksam LO Obligation 0,8 3 0,3
Öhman Obligationsfond (index) 0,6 3 0,12
AMF Räntefond Lång 0,8 3,6 0,15
Swedbank Robur Räntefond Pension 0,7 2,3 0,4
Genomsnitt lågrisk 0,08 1,69 0,39



18

4.3 Värdeförändring

I detta avsnitt har graferna delats upp efter volatilitet och antal fonder. I vardera graf 

kan man urskilja fem fonder som investerar på den aktuella marknaden. Denna 

uppdelning har även gjorts bland lågriskfonderna.  Tidsintervallet som studeras är 

10år. 

4.3.1 Högriskfonder, Asien

Figur 1, Avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling sedan undersökningens 

början. Bäst utveckling har Kaupthing och Baring haft, medan JF och SGAM uppvisat sämst 

avkastning. Ingen av fonderna har uppnått den avkastning de var uppe i under januari 2008.
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4.3.2 Högriskfonder, Östeuropa

Figur 2, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling. Baring är den fond 

som visat på bäst värdeutveckling över tiden. Ingen av fonderna har återhämtat sig till den 

nivå som de låg på under januari 2008.

4.3.3 Högriskfonder, Latinamerika

Figur 3, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling, där Amundi och 

Blackrock uppvisar bäst avkastning. Samtliga fonder har också överträffat den avkastning de 

var uppe i under 2008.
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4.3.4 Medelrisk, Global

Figur 4, avkastning

I ovanstående graf kan vi se att samtliga fonder uppvisar en negativ värdeutveckling under 

tioårsperioden. Sämst utveckling har handelsbanken och HQ uppvisat.

4.3.5 Medelrisk, Japan

Figur 5, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder uppvisat en negativ tillväxt under tioårsperioden.

Sämst utveckling har SEB haft som sjunkit över 50 procent från undersökningens början.
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4.3.6 Medelrisk, USA & Nordamerika

Figur 6, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder uppvisat en negativ utveckling under tioårsperioden.

Sämst utveckling har Seb uppvisat tillsammans med SPP.

4.3.7 Lågrisk, Portfölj 2

Figur 7, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling under tioårsperioden.

Bäst avkastning uppvisade Länsförsäkringar och sämst utveckling har Seb haft.
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4.3.8 Lågrisk, Portfölj 2

Figur 8, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling under tioårsperioden.

Danske bank tillsammans med Folksam har uppvisat bäst avkastning på sina fonder.

4.3.9 Lågrisk, Portfölj 3

Figur 9, avkastning

I ovanstående graf har samtliga fonder haft en positiv värdeutveckling över tioårsperioden.

Dock har Öhmans fond uppvisat en betydligt sämre utveckling än de andra fonderna efter IT-

kraschen 2001-2002. Bäst utveckling har AMF haft.



23

4.4 Hypotesprövning

Nedan följer två hypotesprövningar där syftet är att bekräfta de siffror som kan avläsas 

i tidigare redovisade scheman.

4.4.1 Sharpekvoten

4.4.1.1 Hypotestest 1

Här följer en hypotesprövning där vi undersöker om det finns något samband mellan risk och 

avkastning. Vi kommer först undersöka om det finns något samband genom att testa högrisk-

mot lågriskfonder. Sedan följer ett likadant test, fast då mellan medel- och lågriskfonder. 

Sharpekvoten kommer att undersökas under tidsperioden 10år. 

H0: Det finns inget samband mellan risk och avkastning för hög- och medelriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

H1: Det finns ett samband mellan risk och avkastning för hög- och medelriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

Medelvärdet för högriskfondernas tioåriga Sharpekvot, µ= (0,42+0,5+0,54)/3= 0,49

Medelvärdet för medelriskfondernas tioåriga Sharpekvot, µ= (-0,34+-0,48+-0,38)/3= -0,4

Standardavvikelsen för högriskfondernas tioåriga Sharpekvot, s= (27,42+25,12+26,3)/3= 

26,28

Antalet fonder, n= 15

Antal frihetsgrader= n – 1 = 15 – 1 = 14 == Tabellvärde 2,14

0,1855 < 2,14 = H1 ska antas och H0 förkastas

Hypotesprövningen visar att det finns ett samband mellan medelrisk- och lågriskfonders 
Sharpekvot på 5%-signifikansnivå.

Vid ett test på 0,05% signifikansnivå visar även det att det finns ett samband mellan de båda 
riskernas sharpekvot (0,1855 < 4,14).
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4.4.1.2. Hypotestest 2

 H0: Det finns inget samband mellan risk och avkastning för medel- och lågriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

 H1: Det finns ett samband mellan risk och avkastning för medel- och lågriskfonders 

Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

Medelvärdet för medelriskfondernas tioåriga Sharpekvot, µ= (-0,34+-0,48+-0,38)/3= -0,4

Medelvärdet för lågriskfondernas tioåriga Sharpekvot, µ = 0,08

Standardavvikelsen för medelriskfondernas tioåriga Sharpekvot, 

s= (15,4+17,82+17,18)/3=16,8

Antalet fonder, n= 15

Antal frihetsgrader= n – 1 = 15 – 1 = 14 == Tabellvärde -2,14

-0,1565 > -2,14 = H0 ska antas och H1 förkastas

Hypotesprövningen visar att det inte finns något samband mellan medelrisk- och 
lågriskfonders Sharpekvot på 5% signifikansnivå.

Vid ett test på 0,05% signifikansnivå visar även det att det inte finns något samband mellan de 
båda riskernas sharpekvot (-0,1565 > - 4,14).
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5. Analys och slutsats

Nedan analyseras studiens resultat och utifrån denna kommer slutsatser dras.

5.1 Avkastning och värdeförändring

Enligt CAPM ska en högre risk generera en högre avkastning. Genom att studera Tabell 1 kan 

vi se att så också varit fallet för högriskfonderna. I samtliga fall har en hög risk också 

genererat en högre avkastning än vad samtliga medel- och lågriskfonder gjort. Däremot gäller 

inte detta påstående för medelriskfonderna då dessa haft en sämre avkastning än 

lågriskfonderna.

Av högriskfonderna har Latinamerika haft högst avkastning över en tioårsperiod med en 

procentuell tillväxt om 272,98 %. Av de resterande högriskmarknaderna kan vi vidare läsa i 

tabell 1 att Asien följt av Östeuropa har haft högst avkastning under tio år. Dessa marknader 

har i genomsnitt uppvisat en tillväxt om 222,36 % respektive 185,56 %. 

Över en femårs period har även där Latinamerika uppvisat högst avkastning på satsat kapital 

med en tillväxt om 221,98 %. Asien och Östeuropa har haft en tillväxt om 165,08 % 

respektive 80,88 %. 

Trots de tämligen positiva siffrorna ovan har även högriskfondern drabbats av finanskrisen 

under 2008. Det kan skådas i figurerna 1, 2 och 3 där fondernas förluster var kraftiga under 

dessa år, för att sedan under 2009 ha en kraftig tillbakagång till högre nivåer. Över dessa tre år 

har återigen Latinamerika uppvisat högst värdeutveckling med en tillväxt på 41,36 %, följt av 

Asien med en genomsnittlig tillväxt om 28 %. Av de tre högriskfonderna har Östeuropa haft 

en sämre värdeutveckling än övriga marknader och uppvisat en negativ tillväxt om -16,42 %.

Av de studerade fonderna så har medelriskfonderna över samtliga år uppvisat en negativ 

tillväxt. Detta betyder att den investerare som år 2000 investerade i någon av dessa fonder 

idag har mindre kapital kvar mot vad de då satsade. Av dessa fonder har Japan haft den 

sämsta värdeutvecklingen på ca. -48,16 %. Därefter kommer USA och nordamerika följt av 

Globalfonder som haft  tillväxter om -38,62 % respektive -29,14 %.
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Likadant fortsätter det sedan för samtliga marknader med undantag för Globalfonder och 

USA och Nordamerika som uppvisat positiva tillväxter under en femårs period om 14,04 % 

respektive 8,38 %. 

Den positiva utvecklingen som USA och Nordamerika uppvisade under fem år förlorade de 

sedan under de senaste tre åren. Japan uppvisade en negativ tillväxt på tre år om -25,3 % och 

Globalfonder hade en negativ tillväxt om -13,9 %.

Även spridningen i figurerna 4, 5 och 6 var större än i figurerna 1, 2 och 3. I figurerna för 

medelriskfonderna kan vi se att samtlga fonder sjönk kraftigt under IT-kraschen 2001-2002 

för att sedan inte återhämta sig till sina utgångsnivåer. Av dessa fonder uppvisade Alfred Berg 

en kraftig tillväxt under 2007 då fonden passerade sin utgångsnivå för att sedan kraftigt falla 

igen. 

Av lågriskfonderna har samtliga fonder haft en positiv tillväxt. Samtliga fonder har haft en 

genomsnittlig tillväxt de senaste tio åren på ca. 48,36 %, där AMF:s räntefond uppvisat högst 

tillväxt på ca. 77,6 %. Vi kan även se i figurerna 7, 8 och 9 att tillväxten på samtliga 

lågriskfonder haft en jämn tillväxt i jämförelse med de i högre riskkategorier. Även vid 

finansiellt svåra tider har lågriskfonderna varit stadiga i sin tillväxt. 

Under de senaste fem åren har tillväxten för samtliga fonder i genomsnitt varit 17,33 %. På tre 

år har deras tillväxt varit ca. 12,65 %.

Sammanfattningsvis har högriskfonderna genererat en högre procentuell avkastning än övriga

risksegment. Dock har medelriskfonderna haft en sämre avkastning än lågriskfonderna, varpå 

ett antagande att en högre risk generellt ger en bättre avkastning ej kan accepteras. 

Lågriskfonderna i sin tur har genererat en positiv utveckling och även haft en acceptabel 

utveckling under ekonomiska kristider varpå de kan ses som mindre konjunkturkänsliga.

Därmed kan man se i denna uppsats att Annika Creutzer delvis har rätt i sitt resonemang.17

Hon menar att ju högre risk man tar i sina investeringar desto högre avkastning tenderar man 

få. Detta stämmer i resonemanget om högriskfonderna, men eftersom det inte stämmer när 

man jämför medel- och lågriskfonderna kan hennes antagande inte helt stödjas.

                                               
17 http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1364935 20100503.
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5.2 Sharpekvot och risk

Av den insamlade datan kan det ses att skillnaderna mellan risken och Sharpekvoten är 

tämligen tydliga mellan de olika risknivåerna. Av högriskfondern har förvaltarna som 

investerar i Latinamerika en Sharpekvot över tio år på ca 0,54. Det är tämligen jämt bland 

högriskfonderna gällande Sharpekvoten då Östeuropa har en kvot på ca 0,42 och Asien på ca 

0,5. Detta kan kopplas till att samtliga högriskfonder uppvisat en tillväxt på runt 200 % över 

de senaste tio åren.

Om vi ska jämföra högriskfondernas Sharpekvot med medel- och lågriskfonderna kan vi 

notera att skillnaderna är förhållandevis stora. Bland medelriskfonderna var den 

genomsnittliga Sharpekvoten negativ för samtliga marknader och för lågriskfonderna var 

Sharpekvoten 0,08. 

Man skulle genom att studera fondernas avkastning och Sharpekvot kunna anta att en högre 

risk automatiskt medförde en högre avkastning men så är inte fallet. Då samtliga 

medelriskfonder har en negativ Sharpekvot men lågriskfonderna har en positiv kan vi anta att 

medelriskfonderna ger en sämre avkastning per riskenhet, vilket försvagar antagandet att en 

högre risk automatiskt medför en högre avkastning. Således har medelriskfonderna ett sämre 

investeringsvärde än lågriskfonderna. 

5.3 Avgifter

Avgiften är självklart också av yttersta vikt då ett investeringsbeslut skall fattas. I denna 

uppsats kan vi notera att skillnaderna i avgift mellan riskkategorierna är avsevärd. 

Högriskfonderna har i denna uppsats haft en genomsnittlig förvaltaravgift på ca. 1,25 % - 1,92 

%. Detta i jämförelse med medelriskfonderna som har en förvaltaravgift på ca. 0,4 % - 1,6 %. 

Lågriskfonderna i sin tur hade lägst förvaltaravgift i undersökningen, vilka låg på ca. 0,1 % -

0,7 %. 

En fonds förvaltaravgift är av stor betydelse då den är lika stor oavsett om fonden uppvisar en 

positiv, eller negativ tillväxt. Detta betyder att om en fond uppvisar en negativ tillväxt under 
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flera år blir denna tillväxt ytterligare sämre då förvaltaravgiften också urholkar kapitalet. 

Detta resonemang stämmer bra överens med medelriskfonderna i denna uppsats. 

Med detta resonemang skulle vi redan här kunna anta att en högriskfond med hög avkastning 

och hög förvaltaravgift är ett klokt investeringsalternativ så länge tillväxten är hög. Då 

fondens fluktuation svänger nedåt riskerar innehavaren därför att förlora det kapital den 

tidigare haft. Lågriskfonderna i sin tur uppvisar en positiv tillväxt över mätperioden, samt låga 

förvaltaravgifter. Det en investerare därför måste beakta är vilken av dessa riskkategorier som 

ger bäst avkastning på investerat kapital efter avdrag för förvaltaravgift.    

5.4 Den effektiva marknadshypotesen och CAPM

Den effektiva marknadshypotesen talar om att marknaden har fullständig information varpå 

aktiers framtida pris inte går att räkna på. Därmed borde man med utgångspunkt ur teorin inte 

kunna påverka den avkastning en fond ska ge varpå fondförvaltarens investeringar kan ses 

som tur. Dessvärre försvagas detta antagande då fonderna utvecklas så olika i de olika 

risksegmenten varpå man borde kunna anta att ju mer insatt man är i en marknad, desto större 

chans har man att följa dess uppgångar och motverka dess nedgångar.

Enligt Den effektiva marknadshypotesen kan man vid svag effektivitet förutsäga framtida 

avkastningar med hjälp av historiska avkastningar. Detta är ett accepterat antagande inom 

aktieanalys, men kanske inte lika självklart vid analys av fonder. I denna studie kan vi se att 

Högriskfonderna över samtliga tidsintervaller genererat en bättre avkastning en medel- och 

lågriskfonderna. Eftersom tioårsintervallet bevittnat två finansiella kriser samt en ordentlig 

högkonjunktur borde detta kunna styrka påståendet att det finns riskgrupper som är mer 

benägna än andra att generera avkastning, varpå denna historiska data är av intresse för en 

investerare. 

Vidare väljer en investerare att investera i fonder då en diversifierad portfölj tenderar att vara 

säkrare än enskilda innehav. Detta gör att man med analys av insamlad data och förståelsen 

för komplexiteten av fonders sammansättning, kan anta att historiska värden är det enskilt 

lättaste instrumentet att studera vid analys av fonders avkastning.
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Enligt CAPM borde en högre risk generera en högre avkastning då investerarens finansiella 

risker ökar. Annars skulle ingen välja att investera i högriskmarknader. I denna uppsats kan 

noteras att högriskfonderna genererat en acceptabel avkastning kontra sin risk, vilket 

medelriskfonderna inte gjort. Därmed blir CAPM:s antagande vagt i dennqa uppsats eftersom 

den delvis inte stämmer. 

Som tidigare nämnts kan vi också se på Sharpekvoterna att dessa skiljer sig åt kraftigt mellan 

risksegmenten, vilket torde stärka vårt antagande om att CAPM inte bör accepteras i denna 

uppsats.

5.5 Hypotesprövning

För att ytterligare stödja de resonemang som ovan förts har två hypotesprövningar utförts. I

den första kan vi notera att det finns ett samband mellan risk och avkastning när vi studerar 

högrisk och medelriskfonder på 5% signifikansnivå. Samma test utfördes även 0,05% 

signifikansnivå varpå resultatet blev det samma. Vid de båda olika signifikansnivåerna var z-

värdet högre än frihetsgraderna varpå H1 kunde antas.

I det andra testet undersökte författaren om samma samband fanns vid en jämförelse av 

medelrisk- kontra lågriskfonderna. Dessvärre kunde inte resonemanget om att en högre risk 

genererar en högre avkastning, varpå H0 antogs. I detta test var z värdet lägre än 

frihetsgraderna på både 5% signifikansnivå och 0,05% signifikansnivå.

Detta betyder slutligen att en högre risk automatiskt inte innebär en högre avkastning. Därmed 

kan en individ med mer än tio år kvar till pensionen inte förlita sig på att en högre risk 

kommer generera en högre framtida avkastning. 

6. Sammanfattande slutsats 

Nedan följer slutsatserna i punktform för att besvara frågeställningarna.
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6.1 Har högriskfonder gett en bättre avkastning än låg- och 
medelriskfonder under en tidsperiod på 10 år?

 Ja, samtliga högriskfonder har gett en högre procentuell avkastning än medel- och 

lågriskfonder under en tidsperiod om 10år.

 Likaså har högriskfonderna genererat en högre avkastning under tidsperioderna tre och 

fem år. 

 Högriskfonderna har en betydligt högre Sharpekvot än medel- och lågriskfonderna 

vilket betyder att förvaltarna av högriskfonderna har lyckats bättre med att generera 

avkastning till fondinnehavarna. 

 Högriskfonderna har en högre förvaltaravgift än medel- och lågriskfonderna vilket 

betyder att denna avgift är av största vikt då man fattar ett investeringsbeslut. Detta då 

en hög förvaltaravgift riskerar urholka det egna kapitalet vid kursnedgångar.

6.2 Hur skiljer sig fondernas avkastning åt beroende på risk på olika 
marknader?

 Högriskfonder har genererat den högsta procentuella avkastningen av de 

undersökta fonderna.

 Medelriskfonderna har utvecklats sämst då de inte har genererat en positiv 

avkastning till dess ägare under en period om tio år. 

 Lågriskfonderna uppvisar en konstant tillväxt varpå dessa kan ses som 

tämligen konjunkturstabila. 

 Högriskfonderna som investerar i Latinamerika har haft den högsta 

avkastningen av undersökningsmarknaderna.

 Av medelriskfonderna har japanfonderna uppvisat sämst avkastning under 

undersökningsperioden.

 Samtliga 15 undersökta lågriskfonder har uppvisat en positiv tillväxt på i 

genomsnitt 48,36% över undersökningsperioden.
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7. Slutdiskussion

I detta avsnitt kommer kritik mot den egna studien framföras.

7.1 Metodkritik

Att studera fonders avkastning är i sig mycket problematiskt med tanke på dess interna 

komplexitet. Vidare är det mycket svårt att dra generella slutsatser på PPM-fonderna som 

helhet genom att studera 45 fonder av totalt över 800 stycken. Hade denna studie istället 

studerat en större population hade dess validitet ökat väsentligt. 

Ett annat problem vid studier som denna är att avkastningen för fonderna förändras i realtid. 

Detta gör att om man inhämtar siffror för en fond ena dagen behöver det nödvändigtvis inte 

betyda att det är samma siffror som gäller en vecka senare. Med detta i åtanke bör 

undersökningen läsas med försiktighet om avsikten är att kunna tillämpa dess slutsatser vid 

egna investeringar. Däremot ger siffrorna en fingervisning hur en viss marknad utvecklats och 

kan därför tillämpas för att öka den egna förståelsen för hur marknader skiljer sig åt. 

Vidare är det problematiskt att som i denna fond dela upp graferna så de endast presenterar 

fem fonder vardera då det minskar möjligheten att ställa samtliga fonder i kontrast till 

varandra. Dessvärre gick inte graferna att utforma på ett sådant sätt då tidlsinjerna tenderade 

att överlappa varann och försvåra avkodningen. 

I en studie som denna skulle det även vara önskvärt att se avkastningen per år med avdrag för 

fondavgifterna vardera år. Då hade förståelsen ökat för vilken fond som uppvisathögst 

avkastning och därigenom också underlättat avläsningen. Dessvärre gick inte fondernas årliga 

avkastning att finna i exakta siffror. De kunde endast finnaas i ovan redovisade grafer, vilka 

inte är tillräckligt tydliga för att kunna avläsa med korrekta decimaler. 

Det hade även varit intressant att studera grafer där standardavvikelsen och Sharpekvoten 

hade ställts i relation till varandra.
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Bilaga – Presentation av undersökta fonder

Baring Eastern Europe Fund USD Inc

Fonden syftar till att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i en 
diversifierad portfölj av värdepapper av emittenter som har eller har en betydande exponering 
mot tillväxtmarknaderna i Europa. 

BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR

Minst 70 procent av tillgångarna placeras i företag som har sin hemvist i , eller bedriver 
merparten av sin ekonomiska aktivitet i europeiska tillväxtländer. Fonden kan även investera i 
företag med huvudsaklig ekonomisk aktivitet inom eller i närheten av medelhavsregionen. 

SEB Östeuropafond
Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper i Polen, Tjeckien, 
Ungern och Ryssland, men kan även placera på andra aktiemarknader i Östeuropa och det 
forna Sovjetunionen. 

Swedbank Robur Östeuropafond
Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Central- och Östeuropa. 
Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av 
fondens värde i andra fonder. 

Credit Suisse Equity Fund (LUX) Eastern Europe Aberdeen B EUR
Fonden investerar bolag i central- och östeuropa. Bland länderna ingår bla Polen, Ungern, 
Tjeckien, Slovakien och Slovenien.

JF China A (dist) – USD
Fonden investerar i värdepapper från den kinesiska regionen. Fonden avser att investera direkt 
i kinesiska företag noterade på de kinesiska börserna och i kinesiska företag som är 
verksamma i Kina med som noteras på börser utanför Kina, och då speciellt på Hongkong-
börsen. 

Baring Hong Kong China Fund USD Inc

Fonden investerar i Honkongaktier och Kinesiska aktier.

Ålandsbanken China Growth
Ålandsbanken China Growth är en aktiefond som har målsättningen att ge fondandelsägarna 
en värdeutveckling som överstiger utvecklingen för de större bolagen verksamma i Kina. 
Placeringsinriktningen skall vara bred vilket innebär att fonden placerar i olika branscher.

SGAM Fd Eqs China A Acc

Portföljen tillhörande fonden investerats i aktier från kinesiska företag, börsnoterade i 
Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Taiwan och Singapore.
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Amundi Funds Greater China C C

Fonden investerar framförallt i aktier inom finansiell service och energi. Förutom att investera 
i Kina har den även ett mindre innehav om 5 procent i Latinamerika. 

Amundi Funds Latin America Equities C C

Fonden investerar framförallt i aktier inom finansiell service och industrivaror. Även energi 
utgör en stor post inom fonden. 

BlackRock Global Funds - Latin American A2 USD

Fonden placerar sitt kapital i stora aktiebolag i Latinamerika, men även i andra börsföretag 
som har en stor del av sin verksamhet i regionen.

Handelsbanken Latinamerikafond

Handelsbankens Latinamerikafond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar 
främst i börsnoterade aktier och depåbevis utgivna av företag i Latinamerika. 

ING (L) Invest Latin America P Acc

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. 

Credit Suisse Equity Fund (LUX) Latin America Aberdeen B USD

Fondens mål är att uppnå största möjliga kapitaltillväxt genom att investera i ledande bolag i 
Latinamerika som har hög lönsamhet, bra finansiell struktur och en bra ledning.

Alfred Berg Global Quant

Fonden investerar i värdepapper i de länderna som ingår i referensindex. Fonden investerar 
inte i framväxande marknader.

First State Global Growth Fund A Acc
Fonden investerar i marknader över hela värden, i första hand i aktier utanför Storbritanien.

Folksam LO Världen
Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier på börser 
över hela världen, exklusive Sverige, med tyngdpunkt på USA och Europa. Fonden har 
möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. 

Handelsbanken Globalfond
Handelsbankens Globalfond är en bred, aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i 
främst börsnoterade aktier utgivna av företag i hela världen. 
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HQ Utlandsfond
Fonden är en aktiefond som placerar i utländska aktier, främst i Nordamerika, Europa och 
Asien. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper.

Credit Suisse Systematic Alpha (LUX) Equity Japan B Acc
Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper ingående i Nikkei 300.

Nordea Japanfond
Nordea Japanfond är en aktiefond som placerar uteslutande på den japanska aktiemarknaden. 
Investeringarna sker i aktier noterade på Tokyobörsen.

SEB Choice Japanfond

Fonden investerar i japanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika 
branscher.

SPP Aktieindexfond Japan

SPP Aktieindexfond Japan en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna 
indexet Topix 100 med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt 
överensstämmer med indexets avkastning. 

Swedbank Robur Japanfond
Fonden är en aktiefond som placerar i japanska företag i olika branscher. Fonden placerar i 
aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i 
andra fonder. 

Folksams Aktiefond USA
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier huvudsakligen i 
bolag som är noterade på börserna i New York (AMEX, NYSE, eller NASDAQ). 

Nordea Nordamerikafond
Nordea Nordamerikafond är en aktiefond som placerar i amerikanska aktier, men innehav i 
kanadensiska och mexikanska aktier kan också förekomma. Investeringar kan göras inom alla 
branscher och främst i större företag med stark marknadsposition, goda vinstutsikter och 
attraktiv värdering.

SEB Choice Nordamerikafond
Fonden placerar i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. 

SPP Aktieindexfond USA
SPP Aktieindexfond USA en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet 
S&P 500 .S&P 500 är ett index som innehåller 500 av USAs största företag.

Swedbank Robur Amerikafond
Fonden är en aktiefond som placerar i olika företag och branscher i USA. Fonden placerar i 
aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i 
andra fonder. 



4

Erik Penser Obligationsfond Sverige
Fonden är mycket flexibel och investerar huvudsakligen i svenska ränteinstrument emitterade 
av stat och hypoteksinstitut.

SEB Obligationsfond Flexibel SEK
Fonden placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor.

Swedbank Robur Räntefond Pension
Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i 
svenska kronor av stater, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag.

SEB Obligationsfond SEK
Fonden placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor.

Länsförsäkringar Obligationsfond
Obligationsfonden placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på obligationer 
utgivna av svenska staten eller bostadsinstitut. 

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i 
svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut samt företagscertifikat med mycket 
god kreditvärdighet.

Danske Invest Sverige Likviditet

Fonden placerar i svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper som är 
noterade på svensk börs eller svensk auktoriserad marknadsplats. 

Enter Penningmarknadsfond
Enter Penningmarknadsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper med god likviditet 
och hög kreditvärdighet. 

Folksam Peningsmarknadsfond (index)
Folksam Penningmarknadsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper samt svenska 
obligationer.
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Ålandsbanken Money Market SEK

Fonden kan investera i både företags- och statsobligationer. 

Folksam LO obligation

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond som placerar i svenska räntebärande 
värdepapper. Mer än 35 procent av fondens värde kan investeras i räntebärande 
värdepapper utfärdade av svenska staten. 

AMF räntefond lång

Fonden placerar i svenska obligationer som ges ut av staten, kommuner och mycket 
kreditvärdiga företag.

Swedbank Robur Räntefond Pension

Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument 
utfärdade i svenska kronor av stater, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och 
företag. 

Öhman Penningmarknadsfond (index)

Fonden investerar i värdepapper utgivna främst av svenska staten och 
bostadsinstitut. 

Öhman Obligationsfond (index)
Fonden investerar i värdepapper utgivna främst av svenska staten och bostadsinstitut. 
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