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Sammanfattning: 

 
Det finns olika investeringar som passar olika investerare det som påverkar var man investerar 

är framförallt risken men även medvetenheten hos investeraren. Enligt teorier ger en högre 

risk även en högre avkastning, detta som kompensation för den extra risk som investeraren 

tar. I denna uppsats tar vi upp och jämför två olika sparformer, investmentbolag och 

Sverigefonder, jämför vilken avkastning de ger till vilken risk. 

 

Som hjälp använder vi olika utvärderingsmått som justerar de olika investeringarnas risk så att 

man kan jämföra hur väl de olika investeringarna har presterat oavsett vilken risk de har. 

Detta ger oss ett svar på vilken sparform som har presterat bäst mellan åren 2002.01.01-

20010.12.31. Fem Sverigefonder och fem investmentbolag har blivit utvalda att delta i 

undersökningen. 

 

För att kunna utvärdera detta krävs det främst kvantitativa data som analyserats i 

utvärderingsmåtten. De resultat som framkommit i undersökningen visar att det är 

investmentbolagen som presterat överlägset bäst under den valda tidsperioden. Därför blir 

uppsatsens slutsats att investmentbolagen varit den främste sparformen under den undersökta 

perioden och att man därmed borde anse det som ett bättre sparalternativ än Sverigefonderna.  

 
 

 

  



  

 

 

 

Abstract: 

 

There are various investments to suit different investors, what affects the investor is the risk 

he/she takes with the investment and also the awareness  the investor has. According to 

different theories a higher risk gives even a higher yield to compensate for the extra risk the 

investor takes. 

In this paper, we discuss and compare two different forms of savings, Swedish closed-end 

funds and Swedish mutual funds to examine what alternative that generates highest returns in 

relation to the risk. 

To help, we use different evaluation measures that adjusts the different investments risk so 

that you can compare how well the investments have performed regardless of the risk they 

have. This will give us an answer about what investment form that have performed the best 

between 2002.01.01-20010.12.31. Five Sweden mutual funds and five closed-end funds have 

been selected to participate in the survey. 

To evaluate this, it is primarily quantitative data, analyzed in the evaluation measures. The 

results obtained in the survey show that Swedish closed-end funds have performed far better 

during the selected time period. Therefore, the essay concludes that the closed-end funds is a 

better form of saving over the period and that it therefore ought to consider it as a better 

investment alternative than Swedish mutual funds. 
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Definitioner: 

Aktie 

Ägarandel i ett aktiebolag.
1
 

Aktiefond 

En portfölj bestående av ett flertal olika aktier för att sprida risken, måste bestå utav minst 75 

% aktier.
2
 

 

CAPM 

Capm (Capital asset pricng model) är en modell för att bestämma avkastningskravet för ett 

värdepapper.
3
 

 

 

                                                 

1
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/vad-ar-en-

aktie/index.htm 

2
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

3
 Lawrence J.Gitman & Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, tenth edition 2008, s.223 



  

 

 

 

Investmentbolag 

Ett företag som köper andelar eller hela företag och aktivt förvaltar dessa med uppsåt att tjäna 

pengar på innehaven.
4
  

 

Värdepappersportfölj 

Ett uttryck för en person som innehar flera olika värdepapper, ofta aktier eller fonder, används 

för att diversifiera bort risk. De olika innehaven bildar tillsammans portföljen.
5
  

 

Risk diversifiering 

Innebär att man genom att sprida ut investeringen/arna på flera olika aktier/fonder får en lägre 

risk. Detta eftersom ett företags förlust kan vägas upp av de andra innehaven. Risken blir 

lägre om de innehaven sprids ut i olika branscher och företagsstorlekar då företag i samma 

storlek och bransch ofta följer varandras utveckling.
6
 

 

Direktavkastning 

Den kontanta utdelningen per aktie i förhållande till aktiens börsvärde.
7
 

 

Totalavkastning 

Direktavkastningen plus den värdeökning/minskning som aktien/fonden haft under året.
8
 

 

Substansvärde 

Företagets värde baserat på dess tillgångar och skulder.
9
 

 

Substansrabatt 

Den rabatt köparen erhåller då han/hon köper en aktie i ett investmentbolag. Substansrabatten 

                                                 
4
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Aktieskolan-del-3/ 

5
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

6
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

7
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

8
 http://www.eniro.no/sv/Investor-relations/Aktien/Totalavkastning/ 

9
 http://www.industrivarden.se/Finansiellt/Definition-av-substansvarde/ 



  

 

 

 

är skillnaden mellan substansvärdet per aktie och det pris aktien handlas för på börsen.
10

 

 

Riskfri avkastning 

Den avkastning som kan erhållas helt riskfritt, ofta via olika sparkonton eller riskfria 

värdepapper såsom statsobligationer och statsskuldväxlar.
11

 

 

SIXRX  

Används som den svenska marknadens genomsnittliga avkastning. Den tar även hänsyn till 

aktiers utdelning vilket är en stor del utav avkastningen. 

SIXRX är utformad för att återspegla marknadens utveckling av bolag noterade på 

stockholmsbörsen.
12

  

                                                 
10

 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Ordlistan/R-O/ 

11
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspxg 

12
 http://www.six-telekurs.se/templates/pages/ProductPage____1778.aspx 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika slags former av sparande som exempelvis sparkonton, aktier, aktiefonder och 

obligationer. Alla med olika risker och därmed olika förväntad avkastning. De vanligaste 

sparformerna är värdepapper, olika former av sparkonton och fastigheter.
13

 De har alla olika 

egenskaper och passar därför olika sparare.  

Fastigheter köps ofta främst som bostad men samtidigt anses det även vara en bra investering 

då fastighetspriser sett till historiska trender, på tillräckligt långt perspektiv, alltid ökat. 

Sparkonton är bankkonton som ger ränta på insatt kapital. Detta är det säkraste alternativet då 

risken för förlorat kapital är väldigt låg. Dock är ökningen inte mycket större, om ens större, 

än inflationen. Värdepapper är ofta aktier alltså ägarandelar i företag. Då ett företag kan gå i 

konkurs kan din aktie tappa allt värde, alltså är detta ett betydligt mer riskfyllt sparande än 

sparkonton. Ett lite säkrare värdepappersalternativ till aktier är olika sorters fonder, fonder 

som består av enbart aktier, fonder som består av enbart räntebärande innehav och en 

blandfond som innehar både aktier och räntebärande papper. Som sparare köper man andelar i 

fonder som i sin tur förvaltar de satsade kapitalet genom att köpa aktier i olika företag eller 

räntebärande värdepapper. Det är fondens förvaltare som bestämmer vad och hur fondens 

kapital fördelas inom de förutbestämda ramarna. Detta gör att ett företags misslyckande vägs i 

fonden upp av resultaten hos de andra företagen som fonden äger aktier i. Fonder har oftast 

förutbestämda inriktningar såsom en viss bransch, land, världsdel eller företagstyp. Den 

vanligaste fondtypen bland svenska sparare är Sverigefonder.
14

 Sverigefonder innebär, precis 

som namnet antyder, att aktierna och räntepapprena är köpta hos svenska företag och institut. 

Denna form av sparande står för cirka en fjärdedel av det totala fondsparandet i Sverige och 

fonder med huvudsakligt svenskt innehav står för ytterligare en fjärdedel. 

När det gäller värdepappershandling finns många olika alternativ där det vanligaste är aktier 

eller fonder.
15

 I en artikel
16

 från april 2011 visade det sig att Sverigefonder var den enskilt 

                                                 
13

 http://www.forextrading.se/alternativa-investeringar 

  http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sa-kan-du-spara/sparformer/index.htm 

14
 http://www.fondbolagen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2010/Nytt-varldsrekord-i-fondsparande/ 

15
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sa-kan-du-spara/sparformer/index.htm 

16
 http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/sverigefonder-pa-koptoppen-i-april_2774547.e24 

http://www.forextrading.se/alternativa-investeringar
http://www.fondbolagen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2010/Nytt-varldsrekord-i-fondsparande/
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populäraste formen. Sverigefonder innebär att du som sparare köper andelar i en fond som 

sedan använder det satsade kapitalet till att köpa svenska aktier eller räntepapper.  

 

Ett alternativ till de vanligaste formerna av värdepappershandel är investmentbolag. I 

investmentbolag köper du aktier hos ett aktiebolag som förvaltar värdepapper. Då du köper 

aktier i ett investmentbolag blir du direkt ägare av det investmentbolaget men också indirekt 

ägare av företagen som investmentbolaget äger aktier i. Detta är den stora skillnaden mellan 

investmentbolag och fonder då man i fonder endast köper en andel i fonden och inte i dess 

tillgångar. 

  

Investmentbolags aktier köps till substansrabatt vilket är skillnaden mellan bolagets 

tillgångsvärde, substansvärdet, och det värde aktien handlas för. Är substansvärdet per aktie 

100 kr, men den kan handlas på börsen för 80 kr innebär det att substansrabatten är 20 kr eller 

20 %.  

 

Man kan enkelt säga att risken bestämmer vilken avkastning och dessutom vilken sparform 

som passar de olika behoven som finns hos olika sparare.  

 

Om man då väljer att investera i fonder eller aktier kan man då, som vi ovan nämnde, dels 

välja att investera sitt kapital i någon av storbankernas aktiefonder eller att investera i ett 

investmentbolag.  Den vanligaste sparformen är ändå att spara i de Sverigefonder som ens 

egen bank kan erbjuda och rekommendera.
17

 Detta gör att de flesta inte riktigt orkar eller 

vågar pröva andra sparsätt. Det är då Sverigefonder får mest offentlig uppmärksamhet och 

investmentbolagen kommer lite i skymundan.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur bra sparform är investmentbolag jämfört med så kallade Sverigefonder med avseende på 

risk och avkastning? 

                                                 
17

 http://ekonomi-portalen.com/index.php/var-kan-man-spara-i-fonder/var-kan-man-spara-i-fonder.html 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att komma fram till en slutsats gällande hur pass bra investmentbolag 

är som sparandeform jämfört med Sverigefonder. Risk och avkastning ska granskas och 

jämförs med varandra för att få fram ett resultat gällande den bästa sparformen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt fem Sverigefonder och fem investmentbolag. Valet av investmentbolagen grundar 

sig på att de är fem utav de största investmentbolagen på marknaden, sett till deras börsvärde, 

och att de har varit verksamma sedan 2002 eller tidigare, vilket är viktigt då undersökningen 

sträcker sig från 2002-2010.
18

  

Vi har valt att studera Sverigefonder, inte fonder som investerar i småbolag och heller inte i 

de största börsbolagen, utan kriteriet var att de skulle vara svenska aktiefonder. Fonderna är 

valda från de fyra största bankerna och de är intressanta då de p.g.a. detta har många kunder 

som sparar/investerar hos dem. Den femte fonden som är tagen från fondbolaget Didner & 

Gerge har vi valt för att också få ett resultat från en fond som inte förvaltas av en storbank. 

Denna fond förvaltas istället av ett bolag som livnär sig på sina fonder, där förvaltningen är 

liten och specialiserad, precis som investmentbolagen livnär sig på sina investeringar och 

arbetar därför inte bara för sina kunder utan också för sig själva och bolagets framtid. En 

annan anledning till att vi också valde att ta med en fond från ett fondbolag är att banker inte 

är lika beroende av deras fonder och dess framgång som fondbolagen kan vara, vilket 

eventuellt kan vara en faktor till ett annorlunda resultat.  

 

1.5 Förväntat resultat 

Vi tror att både Sverigefonderna och investmentbolagen presterat över index med 

investmentbolag som den största vinnaren med högre totalavkastning än Sverigefondernas. 

Dock tror vi även att investmentbolagen har större standardavvikelse dels som individuella 

företag men även som grupp. Vi tror detta eftersom investmentbolag är specialiserade på att 

                                                 
18

 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=227958__ArticlePageProvider# 
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hitta bra investeringar och det krävs att de lyckas för att företaget ska gå med vinst.  

Den risk som finns är att finanskrisen år 2008 påverkade investmentbolagen mer än fonderna 

då fonderna antas vara bättre diversifierade och kan därmed klara av en sådan situation bättre. 

Teoretiskt borde det dock inte vara någon signifikant skillnad på avkastningen mellan 

Sverigefonder och investmentbolag då deras uppbyggnad och arbetsmål är så pass lika.  

 

1.6 Tidigare studier 

1.6.1 Investmentbolag slår aktiefonder i långa loppet 

Dag Rolander tar i sin artikel
19

 upp jämförelser mellan aktiefonder och investmentbolag 

gällande avkastning och risk. Dag Rolander menar att aktiefonder erbjuder en större 

riskspridning då aktierna i fonden kan bestå utav flertalet aktier från olika branscher, länder 

och storlekar. Detta erbjuder inte ett investmentbolag, dock menar Dag att man genom 

aktieköp i ett antal olika investmentbolag kan uppnå liknande riskspridning som aktiefonder 

erbjuder.   

 

När det gäller avkastningen är det främst courtage avgiften på aktiefonderna och 

substansrabatten på investmentbolagens aktier som diskuteras. Då man enligt Dag kan 

kommer ner till 0,5 % och lite lägre i avgift på aktiefonder via såkallade indexfonder, som i 

längden ska ge samma avkastning som aktivt förvaltade aktiefonder, påverkar denna kostnad 

inte avkastningen så att investmentbolagens avgiftsfria aktier blir ett ”måste” köp. Det som 

påverkar investmentbolagens avkastning är den substansrabatt som erbjuds på deras aktier. 

Denna rabatt innebär att aktierna som inköps har ett pris som i snitt, vid denna artikels 

uppkomst, ligger på 25 %. Detta utgör både en risk och en möjlighet då de som investerade i 

investmentbolag innan substansrabatten blev så pass låg, har fått en avkastning som ligger 

under index, men samtidigt kan även rabatten höjas vilket skulle innebära motsatsen. Detta 

innebär alltså att aktien skulle ha presterat bättre än index.   

 

                                                 
19

 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Investmentbolag-slar-aktiefonder-i-langa-loppet/  

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Investmentbolag-slar-aktiefonder-i-langa-loppet/
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1.6.2 Investmentbolag eller aktiefonder? 

Affärsvärlden tar i en artikel
20

 från 1998 upp de olika fördelarna med att investera i 

aktiefonder och investmentbolag. Precis som Dag Rolander tar de upp de facto att 

investmentbolag inte har någon förvaltningsavgift vilket medför en klar fördel gentemot 

aktiefondernas avkastning. Det som nämns som den stora fördelen med aktiefonder är 

lättheten att utföra transaktioner med dem, du kan enkelt månadsspara med relativt små 

summor utan att någon transaktionsavgift tas ut. De kan även sälja en liten andel av sina 

fonder och till och med delar av fonder för att på detta sätt avgöra hur stort innehavet ska 

vara. Dessutom nämns att fonders risker är lägre då dess innehav är mer spridda än hos 

investmentbolagen. 

 

Affärsvärlden gör även en historisk jämförelse av 10 års avkastning, mellan åren 1989-1998, 

mellan aktiefonder och investmentbolag. Det som tydligast framkommer är att skillnaderna i 

avkastning mellan investmentbolagen är betydligt större än skillnaderna mellan de olika 

aktiefonderna. Detta tros förklaras av att investmentbolagen är mer riskbenägna och har större 

innehav i ett fåtal investeringar istället för att som fonder diversifiera bort så mycket risk som 

möjligt. 

Slutsatsen blir här att man endast ska satsa i investmentbolag om man har hög tilltro till dess 

ledning då deras beslut är betydligt mer avgörande för din avkastning än besluten som tas utav 

aktiefondernas förvaltare.  

 

  

                                                 
20

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2529201.ece 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2529201.ece%20%20%202011-04-03
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1.6.3 ”Välj erfarna vinnare på hemmaplan”  

I en artikel
21

 ur Legally Yours från 2009 tar de upp problemet med att inte många 

Sverigefonder har samma förvaltare sedan minst fem år tillbaka. 

I artikeln skriver de att media bevakar först och främst Stockholmsbörsen och med detta 

Sverigefonder som gör att Sverigefonder får stort utrymme i media och det leder ofta till stora 

marknadsandelar.  

De flesta som lever i Sverige väljer att spara i Sverigefonder, dels för att man vill att pengarna 

ska stanna i sitt hemland och dels för att de har sin framtida konsumtion i Sverige. Det är då 

bra om sparandet har en koppling till utvecklingen av svensk ekonomi eftersom 

börsutvecklingen till stor del visar på en ändrad kostnadsnivå.  

De tar också upp hur viktigt det är att en förvaltare har lång erfarenhet och historiskt bra 

resultat och fonden borde ha samma förvaltare i minst fem år. Detta är det inte många fonder 

som uppfyller. I artikeln gjorde man en undersökning att det då, år 2009, bara var fyra 

Sverigefonder som hade haft en förvaltare i minst fem år och som hade högsta ”Morningstar 

rating” – 5 stjärnor, vilket innebär att den har blivit rankad med toppbetyg.
22

  

Det intressanta är här att de fyra fonderna kommer från små svenska fondbolag som är 

specialiserade på förvaltning av svenska aktier. Detta ger en bild av att en liten och 

specialiserad förvaltning ger större fördelar än att den har tillgång till större resurser som 

större organisationer, exempelvis storbanker, har att ge. 

 

1.6.4 Sverigefonder eller Investmentbolag - En jämförande studie med avseende på risk 

och avkastning mellan åren 1999 - 2008  

I en tidigare studie
23

 från 2008 undersökte Dan Metlik och Irene Revholm om det fanns någon 

skillnad med avseende på risk och avkastning mellan svenska investmentbolag och svenska 

aktiefonder och vilket av alternativen som gav högst avkastning i förhållande till risken. De 

avgränsade sig till fyra stycken investmentbolag och sexton stycken Sverigefonder. 

Undersökningsperioden sträcker sig från 1999.01.01–2008.12.31.  

                                                 
21

 http://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-4-sverigefonder-tips 

22
 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=9780 

23
 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:291759 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=9780
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Med riskmåtten standardavvikelse och betavärde har de räknat ut de olika riskerna som de 

sedan har jämfört mot varandra med hjälp av olika utvärderingsmått som Modigliani-

Modigliani, Sharpes, Jensens alpha och Treynors mått. Dessa uträkningar gav dem möjlighet 

till att analysera vilket investeringsalternativ som genererar högst avkastning.  

Deras förväntade resultat var att det, på grund av att båda alternativen var förvaltade inom 

svenska börsbolag, inte skulle vara någon signifikant skillnad med avseende på risk och 

avkastning mellan investmentbolagen och de utvalda Sverigefonderna.  

Det slutliga resultatet skiljer sig från deras förväntade resultat då deras slutsats blir att den 

sparform som totalt sett generat högst avkastning i relation till risken, under den undersökta 

perioden, är investmentbolagen. Enligt denna undersökning har investmentbolagen genererat 

350 procent högre avkastning, men de har då också högre risk än den man risk man tar vid en 

investering i fonder.  

Författarna anser att en ny likvärdig undersökning med senare årtal skulle vara intressant för 

att se om liknande resultat och slutsatser kan härledas. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Med kvantitativ metod omvandlar man informationen till siffror och jämför och analyserar 

data. 
24

 Vi har valt att använda oss av kvantitativ forskningsmetod, genom att analysera 

sekundärdata, historisk data från de olika bolagens årsredovisningar/aktiekurser.  

 

2.2 Motiv för val av metod 

Vi använde oss av kvantitativ metod då vi med hjälp av matematiska modeller, teorier och 

hypoteser kommer att kunna redovisa hur starka våra samband är och för att lyckas göra säkra 

jämförelser om hur vida investmentbolag är som sparform jämfört mot Sverigefonder. 

 

2.3 Tillämpat tillvägagångssätt  

Till vår undersökning hämtades den data som användes till uträkningar från företagens och 

fondernas egna hemsidor och årsredovisningar. Detta eftersom vi ville ha så pålitlig data som 

möjligt. Formlerna och teorierna som användes är hämtade från böcker, hemsidor och även 

föreläsningar för att kunna ge en bra bild utav de vi undersökte. De teorier som ansågs 

lämpliga var utvärderingsmåtten Modigliani-Modigliani, Jensens Alpha, Treynor och Sharpe 

och som riskmått användes Standardavvikelse och Beta.  

Endast data som var relevant för teorierna och inom tidsramarna samlades in. För att kunna 

utföra alla uträkningarna krävdes dessutom att vi tog med en riskfri ränta, Statsobligationer, 

och en marknadsränta, SIXRX Index. Till den riskfria räntan, Statsobligationer, hämtades 

räntehistoriken från riksbankens hemsida och historiken för SIXRX index hämtades från six-

telekurs hemsida. Dessa två räntor togs även med som jämförelse för att kunna utvärdera hur 

väl investeringsalternativen Sverigefonder och Investmentbolag har presterat. På alla medeltal 

använder vi det geometriska medlet för att få en så rättvis siffra som möjligt. 

 

                                                 
24

 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forsknings metodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.     

S.76 
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Data applicerades sedan på de teorier vi valt och gav oss då olika mått/värden som hjälpte oss 

att svara på vårat syfte och problemformulering. Dessa mått/värden analyserades sedan och 

mynnade då ut till en slutsats.  

 

2.4 Urval  

Vi undersökte fem Sverigefonder, fyra stycken från de fyra storbankerna: Swedbank, SEB, 

Handelsbanken, Nordea, plus den femte som är tagen från fondbolaget Didner och Gerge. Vi 

undersökte även fem investmentbolag: Investor, Industrivärlden, Latour, Öresund och 

Kinnevik. Risk och avkastning mellan de olika sparformerna jämfördes sedan. 

Undersökningsperioden sträcker sig från 2002.01.01–2010.12.31. 

De utvalda fonderna: 

Swedbank - Swedbank Robur Sverigefond 

SEB - SEB Sverigefond 

Handelsbanken - Handelsbanken Sverigefond 

Nordea - Nordea Sverigefond 

Didner och Gerge - Didner och Gerge Aktiefond Sverige 

 

2.5 Reliabilitet och Validitet  

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts och hur noga vi var vid bearbetningen av 

data. Validiteten är beroende av hur väl det vi mäter stämmer överens med vår undersökning 

och syftet med denna.
25

  

 

Hög reliabilitet får man om man vid olika och oberoende mätningar av samma slags 

undersökning får samma eller ungefärligt samma resultat.
26

 Denna uppsats visar då på hög 

reliabilitet eftersom vi använt oss av redan insamlad och redovisad data som enkelt går att 

använda sig av igen. 

 

                                                 
25

Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forsknings metodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 S 163 

26
 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forsknings metodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

S. 163 



  

 

10 

 

För att informationen ska ha hög validitet måste den ha samhörighet med vår frågeställning 

och syftet med undersökningen.
27

 Eftersom vi använde oss av matematiska modeller och 

teorier som kräver en bestämd data har vår undersökning hög validitet. 

 

 

 

 

  

                                                 
27

Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forsknings metodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  

S. 167 
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3. Teori 

3.1 Avkastning i förhållande till risk 

Då investerare värderar hur bra de anser att en investering är väger de fördelar mot nackdelar. 

På finansmarknaden är fördelarna den förväntade avkastningen och nackdelarna risken. 

Liksom alla andra vill investerare ha så stora fördelar som möjligt men samtidigt så små 

nackdelar som det går. Därför vägs fördelarna mot nackdelarna och enkelt utryckt för att en 

investerare ska satsa på en riskfull investering krävs att den förväntade avkastningen uppväger 

den extra risk som tas. 

 

Som riskfri ränta används statsobligationer. Det är ett värdepapper med längre löptid, oftast 

10 år, men med fast ränta som betalas ut en gång per år. Dessa säljs av riksgälden som ett 

statspapper, ett skuldebrev som är utfärdat av staten för att kunna finansiera sina långa 

skulder, och är pålitliga och med låg kredit risk. Därför används de ofta som jämförelsemått i 

olika analyser.
28

 

 

3.2 Olika riskmått 

Med olika riskmått kan man mäta risk och jämföra risker mellan olika spar- och 

investeringsformer.
29

 

 

3.2.1  Standardavvikelse  

Standardavvikelse är ett utav de två riskmått som används inom aktievärlden som mått på 

vilken risk aktien eller portföljen har. Det visar hur mycket värdet avviker från medelvärdet, 

inom aktievärlden visar det hur mycket avkastningen i snitt avviker från den förväntade eller 

normala avkastningen
30

.  Vi kan då genom detta jämföra risknivån mellan Sverigefonderna 

och investmentbolagen. 

                                                 
28

 http://www.swedbank.se/foretag/placeringar/ranteplaceringar/statsobligationer/index.htm 

    https://www.riksgalden.se/templates/Secure/Page____514.aspx 

29
 https://www.cim.se/fonder_produkter/utbud/om_risk/mata_risk/mata_risk_desk.html 

30
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 
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Formel 1 - Standardavvikelse
31

 

 

      
         

   
      

 

   
  = Summa av avkastning för portfölj 

R = Avkastning för portfölj 

   = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

T = Tid 

 

3.2.2 Betavärde   

Betavärdet är det andra riskmåttet och det mått som antagligen är mest använt och känt i 

dagens aktievärld. Detta används framförallt för att räkna fram vilken avkastning 

värdepappret ska ha med hänsyn till risken via CAPM. Betavärdet visar hur aktiens risk 

skiljer sig från marknadens medelavkastning och därmed vilken avkastning den ska ha. 

Betavärdet räknas vanligtvis fram genom historisk data. Betavärdet är den risk som inte går 

bort via diversifiering utan är alltså marknadsrisken. 

Aktiemarknaden har beta värdet 1,0 vilket innebär att om en aktie eller fond även har 

betavärdet 1,0 så följer den marknadens svängningar till fullo och har därför samma risk och 

därmed samma förväntade avkastning som marknaden.
32

 

 

Formel 2 - Betavärde
33

 

 

 
  

                  

   
       

 

   

 

    Marknadens avkastning 

                                                 
31

 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 231 

32
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

    Lawrence J.Gitman & Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, tenth edition-2008, s.223 

33
 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 232 

http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx
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    = Genomsnittlig avkastning för marknaden. 

   = Avkastning för portfölj 

    = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

   
  = Summan av avkastning för marknaden 

T = Tid 

 

 

3.3 Olika utvärderingsmått 

Med hjälp av utvärderingsmåtten skall vi kunna jämföra investeringarna med varandra och 

dra slutsatser om hur väl de uppnått sina förväntningar oavsett riskerna som investeringarna 

har. Utan utvärderingsmåtten skulle slutsatserna inte ta hänsyn till vilken risk och förväntad 

avkastning som investeringarna har och därför skulle skillnaderna mellan avkastningarna inte 

kunna jämföras rättvist. 

 

3.3.1  Modigliani Modigliani (M2) 

Modigliani och Modigliani är ett utvärderingssätt som används för att man ska kunna jämföra 

avkastningen mellan olika investeringar vid samma risk. M2 tar alltså hänsyn till och justerar 

risken för att göra så avkastningarna blir jämförbara trots att investeringarna från början har 

olika risknivåer. 

 

Formel 3 - M2 steg 1
34

 

 

 

  
    

       

  
        

 

  
  = Justerad avkastning för portfölj 

R = Avkastning för portfölj 

    = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

                                                 
34

 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 233 
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   = Standardavvikelse för portfölj 

   = Standardavvikelse för marknaden 

 

Formel 4 - M2 steg 2
35

 

 

     
        

 

  
  = Justerad avkastning för portfölj 

     = Genomsnittlig avkastning för marknaden 

 

3.3.2 Sharpe 

Sharp kvoten används för att jämföra portföljers/fonders avkastning med varandra trots olika 

risker. I formeln används riskmåttet standardavvikelse och genom att räkna bort den riskfria 

räntan och dividera med standardavvikelsen blir portföljernas/fondernas avkastningar 

jämförbara. Man kan enkelt se om det är över- eller underavkastning.
36

 

 

Formel 5 - Sharpes mått
37

 

 

   
       

  
      

 

    = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

    =Genomsnittlig riskfri avkastning 

   = Standardavvikelse för portfölj 

 

                                                 
35

 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 233 

36
Lawrence J.Gitman & Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, tenth edition-2008, s.585  

   http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

37
 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 233 

http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx
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3.3.3 Jensens Alpha 

Jensens Alpha är ännu ett värderingsredskap för att få fram hur ett värdepapper har utvecklats 

utan hänsyn till risken. Med Jensens Alpha beräknar man fram ett mått som kan appliceras på 

alla värdepapper, oavsett risk och sedan kan värdepappernas avkastningar jämföras relativt till 

vilken avkastning de skulle gett enligt CAPM. Ett bra alphavärde ligger på noll eller över.
38

 

 

Formel 6 - Jensens Alpha39 

 

                           

 

    = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

    = Genomsnittlig riskfri avkastning 

    = Genomsnittlig riskfri avkastning marknaden 

   = Betavärdet för portföljen 

 

3.3.4 Treynors mått 

Treynors mått är liksom Sharpes modell till för att utvärdera portföljer. Precis som Sharpes så 

tar den även risk i beaktning. Den stora skillnaden är att där Sharpe använder 

standardavvikelse använder Treynors sig av betavärdet för portföljen/fonden. Treynors mått 

visar den avkastning som portföljen/fonden ger utöver den riskfria räntan. Därför kan man 

enkelt se relativt till den diversifierbara risken om portföljen/fonden gett förväntad, över- eller 

underavkastning. Där varje ökning i betavärde kräver en ökning av avkastning beräknad efter 

CAPM.
40

 

 

                                                 

38
 http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx  

    Lawrence J.Gitman & Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, tenth edition-2008, s.585 

39
 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 233 

40
 Lawrence J.Gitman & Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, tenth edition-2008, s.586 

    http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx 

http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx
http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx
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Formel 7 - Treynors mått
41

 

 

   
         

  
        

    = Genomsnittlig avkastning för portfölj 

    = Genomsnittlig riskfri avkastning 

   = Betavärde för portfölj 

 

3.4 Investmentbolag och Sverigefonder 

3.4.1 Investmentbolag 

Investmentbolag äger aktier i andra företag. Genom att investera, köpa aktier i ett 

investmentbolag, äger du indirekt även andelar i dessa företag. Likasom vid köp av fonder får 

man genom en sådan investering en riskspridning på sin investering utan att behöva investera 

i flertalet olika aktier. 

Avkastningen på dina aktier hos investmentbolaget beror på hur deras investeringar har gått, 

går investmentbolagets investerade aktier upp i värde ökar värdet på deras innehav och 

därmed värdet på företaget i sig. Detta leder till att dina aktier i investmentbolaget ökar i 

värde vilket är din avkastning. 

Då investmentbolag inte tar ut någon förvaltningsavgift för sina aktiva aktieinvesteringar och 

innehav måste de få pengar på annat sätt. Detta löser de genom att behålla en del av sin vinst, 

alltså inte dela ut alla pengar de tjänat på de aktier som finns inom bolaget. Utan de behåller 

viss del som de sedan kan investera själva och tjänar på detta sätt de pengar som andra tar ut 

genom förvaltningsavgifter.
42

  

 

                                                 
41

 Åke Bertilsson, Kurskompendium – Finansiering Januari 2011. S. 233 

42
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Aktieskolan-del-3/ 
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Figur 1: Förklarande bild av investmentbolag.43  

 

3.4.2 Sverigefonder 

En svensk aktiefond är en fond som endast har aktier från svenska företag, i vissa fall även en 

del nordiska, i blandade branscher och storlekar för att sprida riskerna. Det är flera sparare 

som gemensamt äger en mängd olika värdepapper. Att spara i fonder är alltså ett sätt att 

investera i aktier. Enligt en artikel
44

 som är skriven på en hemsida kallad Morningstar är detta 

en mycket populär sparform bland de svenska spararna, ca en fjärdedel av allt fondsparande 

ligger i Sverigefonder. 

 
Figur 2: Förklarande bild av aktiefonder45  

 

3.4.3 Skillnader, för och nackdelar mellan Sverigefonder och investmentbolag 

Valet mellan investmentbolag och Sverigefonder är beroende av hur mycket tid man vill lägga 

ner på sitt sparande och hur hög riskbenägenhet man har. Att spara i aktier medför alltid en 

extra risk då företaget du investerat i kan börja gå dåligt. Detta medför att aktien du köpt kan 

                                                 
43

 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/ 

44
 http://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-4-sverigefonder-tips 

45
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/ 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/
http://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-4-sverigefonder-tips
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/
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minska i värde och den då måste säljas med förlust.
46

 Det är därför ett bra val att lägga sitt 

långsiktiga sparande i aktier.  

Investmentbolagen tar inte ut någon förvaltningsavgift som man som fondägare måste betala, 

men självklart måste investmentbolagen ta ut en viss kostnad. De behåller då en del av vinsten 

till administrativa kostnader istället för att dela ut den 

Som fondägare har du ett bättre juridiskt skydd då du äger delar av alla värdepapper som finns 

i fonden. Om då fondbolaget går i konkurs äger man fortfarande sina fondandelar. Detta 

skiljer sig mot investmentbolagen där man äger aktier i investmentbolaget och de äger sedan 

aktier i andra bolag. Detta gör att om investmentbolaget går i konkurs finns en risk att aktierna 

blir värdelösa. Svenska aktiefonder är säkrare att spara i då det finns mycket hårdare regler 

om hur de får investera och i hur många bolag man minst ska ha, för att på detta sätt få en 

ordentlig riskspridning. De får heller inte köpa aktier i vilka företag som helst.  

När det gäller investmentbolagen har de inga sådana regler. För att då veta vilken risk och 

vilken avkastning man kan få är det därför viktigt att den sparande själv kontrollerar vilka 

olika företag de investerar i.
47

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
46

 http://www.köpa-aktier.se/risker-med-aktier.htm 

   http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/sa-har-hanterar-

du-risk/index.htm 

47
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/ 

http://www.köpa-aktier.se/risker-med-aktier.htm
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/sa-har-hanterar-
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/sa-har-hanterar-
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Olika-aktieagande/
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4. Empiri 

4.1 Avkastning 

Genomsnittliga avkastningar från Sverigefonderna och investmentbolagen. 

 

Diagram 1 

 

 

Som synes i diagrammet ovan återfinns de fem investmentbolagen bland de sex med högst 

genomsnittlig årsavkastning. Det främsta investmentbolaget har närapå den dubbla 

genomsnittliga årsavkastningen jämfört med den främsta Sverigefonden.  

Jämför man Sverigefonderna har den bäst presterande fonden närapå dubbelt så hög 

genomsnittlig årsavkastning än den näst bästa.  

Hos investmentbolagen är det Investor som avviker med en klart lägre siffra än de övriga fyra. 

Spridningen mellan investmentbolagen är dock stor. Bland Sverigefonderna ligger alla utom 

den bäst presterande, Didner & Gerge, inom ett spann av 1,5 % vilket anses väl samlat.  

Det sämst presterande investmentbolaget har över den dubbla avkastningen om den jämförs 

med den sämst presterande Sverigefonden. Den främsta investeringen, Öresund, är över 500 

% bättre än den investeringen med lägst, SEB, genomsnittlig årsavkastning. 
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Totalavkastning för varje år 

Tabell 1 

 

Tabell 2 

 

Av tabell 1 kan utläsas att marknadens index presterar över 100 % högre genomsnittlig 

avkastning än vad den riskfria statsobligationen ger i genomsnittlig avkastning. Om man 

placerar in dessa sparformer bland investmentbolag och Sverigefonder ses att den riskfria 

statsobligationen presterar bättre än tre Sverigefonder, trots att den anses vara riskfri och att 

marknadens index har högre genomsnittlig avkastning än alla fem Sverigefonderna och även 

högre än ett investmentbolag. 

Bland investmentbolagens genomsnittliga årliga avkastning finns det en del avvikande 

resultat. Öresund är det enda bolaget som visade positiv avkastning under år 2002. Det näst 

främsta bolaget, Latour, landade på -20,9 % medan Öresund hade en totalavkastning 9 % 

vilket är en stor skillnad.  

År 2003 var det Kinneviks tur att prestera bättre än de andra bolagen. De landade på 176 % 

medan det bolaget med näst högst avkastning hade 43 %.  Kinneviks resultat år 2003 följdes 

år 2004 upp med en negativ avkastning då alla andra bolag visade positiv avkastning.  

De kommande åren fortsätter trenden men dock inte med lika avvikande resultat. De bolag 

som fortsätter att utmärka sig är de redan nämnda Kinnevik och Öresund som varierar mycket 

Sverigefonder 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Swedbank V -33,70% 33,48% 20,63% 36,74% 29,37% -33,20% -41,02% 56,32% 25,91%

Nordea -40,77% 33,49% 13,90% 32,60% 29,11% -22,00% -38,48% 52,40% 20,56%

Handelsbanken -40,39% 25,43% 10,15% 32,24% 22,87% -3,81% -41,05% 40,71% 22,83%

SEB -38,94% 25,81% 14,39% 26,19% 23,77% -7,73% -39,04% 39,04% 21,80%

Didner Gerge -32,11% 54,89% 8,85% 41,18% 11,82% -23,91% -23,81% 63,68% 19,21%

Investmentbolag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kinnevik -47,00% 176,00% -5,00% 17,30% 57,60% 29,00% -56,00% 73,00% 31,00%

industrivärden -36,00% 27,00% 48,00% 36,00% 32,00% -15,00% -50,00% 76,00% 48,00%

Öresund 9,00% 27,00% 55,00% 25,00% 67,00% -25,00% -49,00% 128,00% -2,00%

Investor -52,00% 43,00% 25,00% 68,00% 24,00% -10,00% -18,00% 18,00% 11,00%

Latour -20,90% -4,20% 32,50% 30,85% 41,00% 15,00% -36,60% 64,80% 28,00%

Riskfri ränta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Statsobligationer 10 år 5,30% 4,64% 4,42% 3,38% 3,70% 4,17% 3,90% 3,25% 2,88%

Marknads Index 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SIXRX-Index -35,90% 34,15% 20,75% 36,32% 28,06% -2,60% -39,05% 52,51% 26,70%

Kolumn1 Swedbank Nordea Handelsbanken SEB Didner Gerge Portföljen

Totalavkastning 46% 36% 31% 31% 104% 49,73%

Genomsnittlig 4,33% 3,47% 3,06% 3,02% 8,27% 4,41%

Kinnevik IndustrivärdenÖresund Investor Latour

Totalavkastning 156% 181% 410% 92% 148% 197,51%

Genomsnittlig 14,20% 10,17% 16,08% 6,26% 12,34% 11,76%

Statsobligationer 10 år SIXRX-Index

Totalavkastning 36% 113% 29,92%

Genomsnittlig 3,96% 8,47% 6,19%
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och inte följer trenden hos övriga. Det man generellt kan säga är att under den aktuella 

tidsperioden finns det ett eller två bolag som avviker från de övriga varje år.  

På portföljernas totalavkastning ser man skillnaden mellan hur Sverigefonderna och 

investmentbolagen presterat då investmentbolagen presterat 266 % bättre än fonderna. Dock 

har fondportföljen en något högre totalavkastning än den genomsnittliga riskfria räntan under 

perioden. Marknadens index ligger klart över både den riskfria - och Sverigefondernas 

genomsnittliga avkastning men ändå märkbart under portföljen med investmentbolagen. På 

alla medeltal använder vi det geometriska medlet för att få en så rättvis siffra som möjligt. 

 

4.2 Standardavvikelse 

Diagram 2 

 

 

Diagram 3 

 

 

Bland Sverigefonderna ligger riskmåttet standardavvikelsen inom ett spann av 29 % - 37 %. 

Hos investmentbolagen är skillnaden desto större då den lägsta har knappt 32 % och den 

högsta nästan 70 %. Detta märks också då medelvärdet för standardavvikelse är ca 47% hos 
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investmentbolagen medan den är ca 33 % hos Sverigefonderna. Den som avviker mest är 

Kinnevik som har knappt 70 % medan den med näst högsta är Öresund på ca 53 %. 

Av fonderna och investmentbolagen i vår undersökning ligger 7 av 10 i spannet 29 % - 37 % 

och det är endast investmentbolag som ligger utanför.   
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4.3 Betavärden 

Betavärden för Sverigefonder och investmentbolag 

Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

 

Precis som vid standardavvikelsen så ligger alla fonder samlat inom ett smalt spann medan 

investmentbolagen har större spridning där några har värden likt fonderna medan andra ligger 

högre. Ser man till Sverigefonderna ligger alla runt värdet ett vilket innebär att de följer 

marknadens index. Hos Investmentbolagen är det Kinnevik som avviker från index medan de 

andra tre ligger inom spannet 0,85–1,3. Även här har investmentbolagen mer spridning än 

Sverigefonderna. 
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4.4 Modigliani & Modigliani (M2) 

M2-mått Sverigefonder och Investmentbolag 

Diagram 6 

 

Diagram 7 

 

 

Då M2 har justerat investeringsalternativens risk till marknadsrisken ser vi att alla fonder 

presterar under index i förhållande till sin risk. Alltså presterar de under förväntad avkastning 

per enhet risk.  Dessutom är fyra av de fem fonderna långt under noll, mellan 4 % - 6 %. Detta 

ger också som syns i diagrammet att skillnaden mellan den bästa och den sämsta fonden blir 

hela 5 %. Den fond som presterar bäst, Didner & Gerge, ligger bättre än det investmentbolag 

som presterat sämst, Investor, men ligger samtidigt drygt fyra procent efter det bäst 

presterande bolaget. 

 

Hos investmentbolagen blir spridningen ännu större då det skiljer drygt sex procent mellan det 

bästa, Latour, och det sämsta, Investor, bolaget. Det bästa bolaget har drygt nio procent högre 

avkastning, i förhållande till sin risk, än den sämst presterande fonden. Skillnaden mellan det 
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sämsta investmentbolaget och det nästkommande bolaget blir i detta utvärderingsmått stort då 

det skiljer nästan 2,5 %, vilket är en signifikant skillnad. 

 

 

4.5 Sharpes mått 
 

Diagram 8 

 

 

Diagram 9 

 
 

Då Sharpes mått visar om investeringen gett över- eller underavkastning för varje enhet risk 

ser vi att alla investmentbolag ger en liten överavkastning per enhet risk. Samtidigt visar 

Sharpes mått att majoriteten av Sverigefonderna underpresterar för varje enhet risk. Alla 

fonder utom Didner & Gerge ligger dock väldigt nära noll detta medan Didner & Gerge 

utmärker sig genom att vara i samma klass som en del av investmentbolagen. Hos 

investmentbolagen är det två, Industrivärden och Öresund, som presterat betydligt bättre än de 

andra tre. Dessa har nästan dubbla värden mot de andra tre. Precis som vid de andra 

utvärderingsmåtten visar investmentbolagen en större spridning än Sverigefonderna. 
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4.4 Jensens Alpha 

Diagram 10 

 

 

Diagram 11 

 

  

 

Som diagrammen ovan visar, lever ingen av fonderna upp till förväntad avkastningen utan alla 

återfinns på minussidan. De flesta dessutom med god marginal, endast Didener & Gerge 

kommer upp i närheten utav noll och är den fond som presterar närmast sin förväntade 

avkastning. Hos investmentbolagen presterar alla utom ett, Investor, bättre än det förväntas. 

De flesta ligger dock i närheten utav noll då endast Öresund och i viss mån Latour avviker 

mycket i positiv bemärkelse. Detta gör att spridningen på investmentbolagen även här är 

större än den hos fonderna som presterar mycket jämt. Dock ses tydligt att investmentbolag 

överlag presterar bättre än fonderna. 
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4.5 Treynors mått 

Diagram 12 

 

 

 

Diagram 13 

 

 

 

Då Treynor liksom Sharpe visar hur investeringen presterar i förhållande till risk blir 

resultaten liknande även här. Investmentbolagen ligger alla över noll och anses därmed 

överprestera. Dock blir resultaten med Beta som riskmått lägre hos alla investmentbolag än de 

blev med standardavvikelse. Alltså anses investmentbolagen inte överprestera lika bra per 

enhet odiversifierbar risk. Investmentbolagen ligger här relativt samlat och det är inget som 

riktigt sticker ut från de andra. Som vanligt bland investmentbolagen ligger Investor en bit 

under de bolag som presterar bäst.  

Hos fonderna blir resultaten i stort desamma. De tre fonder som underpresterade i Sharps mått 

underpresterar även här men precis som hos investmentbolagen blir värdena inte lika skilt från 
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noll. Didner & Gerge utmärker sig genom att vara den fond som presterar bäst per enhet risk. 

Även här är skillnaden stor mellan investmentbolagens resultat och fondernas då alla 

investmentbolag presterat bättre än fyra av fonderna. Endast Didner & Gerge ligger på samma 

nivåer som några av investmentbolagen. Dock presterar det bästa investmentbolaget, Öresund, 

dubbelt så bra som bästa fonden, Didner & Gerge.  
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5. Analys 

5.1 Riskmått och avkastning 

Då vi beräknade de olika riskmåtten för investeringsalternativen fann vi att de med lägst risk 

var Sverigefonder. Investmentbolagen hade generellt högre risk, både i standardavvikelse och 

betavärde. I botten med mest risk fanns i båda fallen tre investmentbolag Industrivärden, 

Öresund och Kinnevik. Dessa tre hade även ett glapp mellan sig och den investering som låg 

fyra från slutet. Då de här bolagen har så pass hög risk förväntas de även ge en högre 

avkastning som en kompensation på den extra risk som investeraren tar.  

I diagram 1, genomsnittlig avkastning, ser vi att de två bolag med högst risk svarade upp med 

att ge investeraren den högsta avkastningen. Även industrivärden gav sina investerare 

belöning för den risk de tog vid investeringen genom att vara fyra i tabellen över 

genomsnittlig avkastning. Som synes i diagram 1 återfinns den investering med lägst risk SEB 

längst ner på listan över avkastning. Tre av Sverigefonderna presterar under den riskfria 

räntan vilket får anses vara anmärkningsvärt då dessa investeringar trots att de är har låg risk 

har betydligt högre risk än riksbankens statsobligationer. Handelsbankens- och Nordeas 

Sverigefonder har betavärden som ligger runt marknadens, värde ett, och borde därför ha 

presterat ungefär som marknaden för att ge avkastning i paritet med vad som förväntas. Ändå 

ligger dess ca 60 % under marknadens avkastning. Detta tyder på att de underpresterat 

kraftigt.  Det mest anmärkningsvärda är hur mycket bättre avkastning investmentbolagen ger 

än Sverigefonderna då skillnaden i risk inte motsvarar den kraftiga skillnaden i avkastning.  

Att investmentbolagen generellt har högre risk än Sverigefonderna ter sig ganska självklart då 

de inte alls har samma diversifiering. Detta nämner även Dag Rolander i sin artikel
48

 

”Investmentbolag slår aktiefonder i långa loppet”. Dag skriver att investmentbolag ger en viss 

diversifiering men inte i likhet med aktiefonders. Vid investeringar krävs oftast en högre risk 

för att investeraren ska få en högre belöning via avkastningen. Därför kan man även påstå att 

resultatet var väntad då investmentbolagen med sina höga risker bör ge en högre avkastning.  

                                                 
48

 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Investmentbolag-slar-aktiefonder-i-langa-loppet/ 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Investmentbolag-slar-aktiefonder-i-langa-loppet/


  

 

30 

 

Precis som i affärsvärldens artikel
49

 från 1998 som vi tidigare nämnt är skillnaderna mellan 

avkastningarna betydligt större mellan investmentbolagen än hos Sverigefonderna. 

Anledningen som nämns i artikeln, tycker vi är en bra analys om varför denna skillnad finns.  

I artikeln kan läsas att detta beror på att investmentbolag inte är lika diversifierade vilket 

medför att de påverkas mer utav enskilda investeringar. Eftersom alla investmentbolagen har 

olika investeringar och mål marknader blir därför även resultatet, avkastningen, väldigt 

spridd.  

Sverigefonder som är väl diversifierade och investerar i många fler företag än 

investmentbolag påverkas inte lika starkt om ett utav företagen går riktigt bra eller dåligt. 

Därför kommer dessa fonder alltid följa marknadens utveckling mer än investmentbolagen då 

de sist nämnda påverkas mer utav enskilda investeringar som går bra eller dåligt. 

 

5.2 Utvärderingsmått 

När vi sedan undersöker, via utvärderingsmåtten, hur väl investeringarna presterat i 

förhållande till sina risker, blir skillnaden ännu tydligare. I alla mått ligger investmentbolag på 

de fyra första platserna och Sverigefonder på de fyra sista. Att en majoritet av 

Sverigefonderna dessutom innehar negativa värden förtydligar endast resultatet att 

investmentbolagen utklassar Sverigefonderna i allting förutom risk. Men då Sverigefonderna 

inte presterar efter den risk de innehar utan oftast underpresterar ger detta ändå inte den 

avsedda effekten. Detta belyser endast det faktum att då investmentbolagen oftast motsvarar, 

eller till och med slår sin förväntade avkastning, blir det än mer självklart att detta varit den 

bättre investeringsformen utav de två under nämnda tidsperiod. Den Sverigefond som ständigt 

utmanar investmentbolagen och även slår en eller ett par investmentbolag, trots lägre risk, är 

det mindre fondbolaget Didner & Gerge Aktiefond Sverige. 
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Rangordning Treynors mått 

Tabell 8 

Sverigefond/Investmentbolag Treynor 

Öresund               9,49 % 

Kinnevik                6,17 % 

Latour               4,99 % 

Industrivärden               4,88 % 

Didner Gerge 4,35 % 

Investor               2,57 % 

Swedbank 0,35 % 

Nordea -0,48% 

Handelsbanken -0,00992 

SEB -0,01073 

 

Som synes i tabellen ovan är utfallet i utvärderingsmåtten liknande det som beskrivits. Detta 

visar bara ytterligare hur mycket bättre investmentbolagen presterat under den givna 

tidsperioden och som vi redan nämnt är det enda hotet mot investmentbolagen Sverigefonden 

från Didner & Gerge. Då Treynors mått visar hur stor avkastning investeringen gett utöver 

den riskfria räntan i förhållande till sitt betavärde är det enkelt att se hur mycket bättre 

investmentbolagen presterat än Sverigefonderna. Då alla investmentbolag gett avkastning 

över den som förväntats enligt CAPM blir analysen utifrån detta mått att trots den ökade 

riskgraden lyckas investmentbolagen ge investerarna belöning, då den extra risk som tagits 

genererat en avkastning som överstigit den som förväntats utav investeringen. Detta är något 

fyra av fem Sverigefonder misslyckats med. 

Något oväntat klarade sig investmentbolagen, som generellt har högre risk, sig relativt bra 

under finanskrisen år 2008 och tappade inte mer än som mest ca 15 % mot den sämsta fonden. 

Man skulle kunna tänka sig att då investmentbolagen är mindre diversifierade än fonderna bör 

de kunna påverkas mer utav en lågkonjunktur. Det var dock ett investmentbolag, Investor, 

som klarade sig bäst under krisen år 2008. Detta vägdes upp året efter då Investor visade det 

sämsta resultatet under år 2009 utav alla investeringar. Bland Sverigefonderna var det precis 

som väntat stabilare då dess värden låg mer samlat under denna period.   

Däremot är det året efter finanskrisen år 2008 som investmentbolagen drar ifrån 

konkurrenterna i undersökningen, då de visar avkastningar långt över index och även 

fondernas avkastningar. Att lyckas på en marknad i uppgång visar sig därmed kunna vara 
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bättre än att klara sig väl i en lågkonjunktur. Detta då de flesta investmentbolagen nästan 

hämtade in sin förlust från finanskrisen år 2008 under år 2009.  

I alla mått, se tabellerna i bilaga 1, ligger samma investeringar i ungefär liknande positioner. 

Samma fyra investmentbolag återfinns högst upp i alla utvärderingsmått, se tabell 5, 6, 7 och 

8 i bilaga 1, dock i olika ordning samtidigt som samma tre Sverigefonder återfinns längst ner, 

även där på olika positioner. De enda investeringarna som ligger stabilt i rangordningarna är 

Didner & Gerge som alltid ligger femma, Investor som alltid ligger sexa och Swedbank Robur 

Sverigefond som alltid ligger sjua. 

Eftersom det vid olika utvärderingsmått används olika beräkningar och riskmått blir 

skillnaderna och placeringarna annorlunda. Detta ger att vissa investeringar i somliga mått 

visar positivt resultat och i andra negativt. Det här beror på att man i de olika måtten använder 

olika variabler till exempel betavärde eller standardavvikelse. Märk dock att eftersom 

avkastningen är med som variabel i alla de olika utvärderingsmåtten, som nämns i uppsatsen, 

blir skillnaderna i rangordning inte så stor.  

De resultat vi har fått när vi använt utvärderingsmåtten är liknande de som Dan Metlik och 

Irene  evholm fick i sin studie ”Sverigefonder eller Investmentbolag”
50

. Deras resultat ansågs 

enligt dem vara anmärkningsvärda då de visade att investmentbolagen gav mycket mer 

avkastning än Sverigefonder. När utvärderingsmåtten analyserades visade dessa att 

investmentbolagen många gånger gav avkastningar som var över de som förväntades av dem. 

Alltså blev slutsatsen att investmentbolag var en mycket bra investering om man vågade ta 

lite extra risk och att detta verkligen kunde löna sig. Dock visade även deras uppsats att 

standardavvikelsen och betavärdena hos investmentbolagen var högre än de hos 

Sverigefonderna. Alltså kan, om man endast vill placera kortsiktigt, Sverigefonder vara ett 

bättre val då dessa inte svänger lika mycket i sin avkastning utan håller en mer jämn och stabil 

nivå. 

5.3 Avvikande resultat  

Didner & Gerge Aktiefond Sveriges prestationer anser vi vara avvikande då denna presterat så 

mycket bättre än de andra fonderna. Didner & Gerges fond var även den enda som inte kom 

från någon utav storbankerna utan kom från ett fondbolag som innehar och förvaltar två olika 

Sverigefonder. Vi tror att detta påverkar hur väl fondförvaltaren väljer sina placeringar. Ett 

                                                 
50
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mindre bolag som är beroende av att lyckas med sina investeringar för att överleva kommer 

förmodligen prestera bättre än ett bolag som har en annan verksamhet som sin huvudsyssla. 

Till exempel storbankers fondbolag är inte tvingade att hela tiden prestera över index för att 

locka kunder, dessa rekryteras istället från bankens egna kunder. Detta tas även upp i 

artikeln
51

 från tidningen Legally Yours. De menar att det är fondbolag, så som Didner & 

Gerge, som presterar bäst, just på grund av att dessa fondbolag är specialiserade på 

förvaltning av svenska aktier. 

Därför tror vi att fondbolag som Didner & Gerge kommer att ha större incitament till att 

prestera över eller kring index och därför antagligen även kommer att göra det. 

Rangordning Modigliani-Modigliani (M2)  

Tabell 5 

Sverigefond/Investmentbolag M2 

Latour 3,96% 

Öresund 2,93% 

Kinnevik  0,25% 

Industrivärden 0,22% 

Didner Gerge -0,56% 

Investor -2,40% 

Swedbank -4,18% 

Nordea -4,98% 

Handelsbanken -5,48% 

SEB -5,56% 

Då vi använder M2 för att riskjustera investeringarna så att de blir jämförbara, blir resultatet 

precis som i övriga utvärderingsmått att investmentbolagen trots sin högre risk presterar bättre 

än Sverigefonderna. Detta innebär att de presterar högre avkastning i förhållande till sin risk 

än Sverigefonderna. Att skillnaden mellan investmentbolagen och Sverigefonderna blir så 

pass stor är mycket anmärkningsvärt då Sverigefonderna med sin lägre risk förväntas prestera 

en lägre avkastning, och vise versa hos investmentbolagen, trots detta blir alltså resultatet att 

investmentbolagen presterar högre avkastning än förväntat medan Sverigefonderna presterar 

under sin förväntade avkastningsnivå. 
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Att flera utav Sverigefonderna såsom Handelsbanken, SEB och Nordea till och med 

presterade sämre än den riskfria räntan i genomsnittlig avkastning är både avvikande och 

mycket förvånande.  Att alla Sverigefonder även presterade under marknadens index anser vi 

vara oväntat då vi förväntade oss att någon, om inte de flesta, utav de fem utvalda borde ha 

presterat över marknadens index då deras betavärden inte var speciellt skiljda från 

marknadens. Vi menar att Sverigefondernas avkastningar är ett avvikande resultat då tre utav 

de fem undersökta Sverigefonderna anses underprestera och samtidigt inte ens uppnår den 

riskfria avkastningsnivån. Detta innebär att den risk man tar då man sparar i dessa fonder inte 

ger någon extra belöning utan enbart den extra risk som tas. Alltså blir dessa i princip 

”värdelösa” sparformer då  iksbankens statsobligationer ger högre avkastning till lägre risk.  

Detta gällde åtminstone under den undersökta tidsperioden, år 2002- år 2010.  

 

6. Slutsats 

Uppsatsen ämnade svara på frågan om vilken sparform utav de två utvalda som presterat bäst 

under den utvalda tidsperioden. Det som beräknades och jämfördes var hur mycket avkastning 

investeringarna genererat i relation till dess risker. Genom de analyser och beräkningar som 

utförts kan vi nu dra en slutsats om vilken sparform som varit den bästa under den givna 

tidsperioden. 

Då det i samtliga utvärderingsmått framkommit att investmentbolagen presterat klart bättre än 

Sverigefonderna blir det obestridliga svaret att det är investmentbolagen som varit den 

framgångsrikaste sparformen mellan åren 2002-2010. Detta trots att investmentbolagen hade 

högre standardavvikelse och betavärden vilket leder till att det förväntas prestera högre 

avkastning.  

Vår slutsats blir därför, baserat på både avkastning och risk, att investmentbolag är den bästa 

sparformen utifrån studien då den överträffat alla former som den jämförts med. En 

investering som överträffar index under en nio års period måste anses vara en bra investering.  
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7. Diskussion 

I vår studie om de två olika sparformerna, investmentbolag och Sverigefonder, har vi sett en 

del avvikande och en del förväntade resultat som gett oss en möjlighet att dra slutsatser  som 

vi tycker är mycket anmärkningsvärda.   

Då sparande handlar om att få så hög avkastning som möjligt till så låg risk som det bara går 

blir till och med några av de analyserade Sverigefonderna i princip ”värdelösa” då de presterat 

sämre än den riskfria avkastningsform som har använts i uppsatsen.  

Utifrån problemformuleringen, de resultat vi har fått och vår analys blir svaret på frågan att du 

som sparare i längden tjänar på att placera ditt kapital i investmentbolag med högre risk. 

Dessa ger i slutändan högre avkastning, dock krävs det att du investerar i flertalet olika 

investmentbolag om du vill diversifiera bort en del utav den risk som de innehar. Det kan 

också vara bra att själv kontrollera i vilka branscher och företag de olika investmentbolagen 

investerar i för att sprida ut risken ännu mer. 

Investmentbolagen visar sig, precis som vi förväntade oss i hypotesen, vara den klart bästa 

sparformen och har presterat bättre avkastning än Sverigefonderna men även över index och 

den riskfria räntan. Sverigefonderna är däremot en besvikelse då vi trodde att även de skulle 

prestera över index. Att flertalet utav dem inte ens överträffar den riskfria räntans avkastning 

får ses som anmärkningsvärt.  

Då investmentbolagen generellt har högre risk än Sverigefonderna, som vi innan förväntat, 

förväntas även de ge högre avkastning. Men med hjälp utav utvärderingsmåtten kan vi 

jämföra hur väl de olika investeringarna lyckats oavsett vilken risk de har. Där ser vi tydligt 

att de flesta investmentbolagen överpresterat och gett en bättre avkastning än det förväntats 

och att det för Sverigefonderna är raka motsatsen.  
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7. Kritisk granskning 

7.1 Eventuell rekommendation 

Att investera i investmentbolag då dessa genererat den högsta avkastningen och har de bästa 

värdena i utvärderingsmåtten. Man ska också komma ihåg att dessa passar bättre som ett 

långsiktigt sparande då dess höga risk på kort sikt vid t.ex. lågkonjunkturer kan ge väl låga 

avkastningar.  

 

7.2 Metodkritik  

Med facit i hand hade vi med fördel kunnat ha med fler Sverigefonder från mindre fondbolag 

såsom Didner & Gerge, då detta fondbolag presterade så pass mycket bättre än 

Sverigefonderna tagna från storbankerna. Men om detta gäller bara för dem eller även för 

andra fondbolag kan vi inte utrycka oss om. Detta gör att en slutsats gällande fondbolags 

prestation inte helt kan säkerställas. Fler investmentbolag samt fler Sverigefonder hade 

självklart kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat.  

Tilltänkta och tillfrågade intervju personer kunde utav olika anledningar, såsom sjukdom, inte 

medverka och vi har därför ej kunnat genomföra denna del utav studien. Men eftersom 

resultaten varit så tydliga anser vi inte att trovärdigheten varken minskat eller ökat med denna 

förändring.  

 

7.3 Vidare forskning  

Det vi upptäckte hos Sverigefonderna var att det mindre fondbolagets Sverigefond, Didner & 

Gerge Aktiefond Sverige, var den fond som presterade överlägset bäst. Därför tycker vi att det 

vore intressent att göra en ny liknande studie där vi inkludera fler utav de mindre 

fondbolagen. Detta för att se om dessa skiljer sig från de andra fonderna i avkastning men 

även med avseende på risken.   

Att även inkludera andra fondtyper till exempel högriskfonder skulle vara intressant för att 

undersöka om andra investeringar med högre risk har genererat högre avkastning under en 

given tidsperiod. Dessa fonder skulle heller inte nödvändigtvis behöva ha sitt ursprung från 

Sverige, utan andra populära fonder som exempelvis Rysslandsfonder eller fonder från andra 

tillväxtländer skulle, enligt oss, vara intressant att inkludera i en vidare studie.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Rangordning av riskmåtten och utvärderingsmåtten 

I tabellerna markerar Fetstil vilka som är investmentbolag, de andra Sverigefonder. 

 

Rangordning Standardavvikelse 

Tabell 3 

 

 

 

Rangordning Betavärde  

Tabell 4 

Sverigefond/Investmentbolag Standardavvikelse 

SEB 29,05% 

Handelsbanken 30,19% 

Latour 31,97% 

Nordea 34,09% 

Didner Gerge 35,22% 

Investor 35,23% 

Swedbank  36,28% 

Industrivärden 42,41% 

Öresund 52,71% 

Kinnevik 69,49% 

Sverigefond/Investmentbolag Betavärde 

SEB 0,871 

Investor 0,896218371 

Handelsbanken 0,905955687 

Didner Gerge 0,990228521 

Nordea 1,015467922 
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Rangordning Modigliani-Modigliani (M2)  
Tabell 5 

Sverigefond/Investmentbolag M2 

Latour 3,96% 

Öresund 2,93% 

Kinnevik  0,25% 

Industrivärden 0,22% 

Didner Gerge -0,56% 

Investor -2,40% 

Swedbank -4,18% 

Nordea -4,98% 

Handelsbanken -5,48% 

SEB -5,56% 

 

 

Rangordning Sharpes mått 

Tabell 6 

Sverigefond/Investmentbolag Sharpes mått 

Industrivärden      0,341504083 

Öresund      0,318751254 

Latour       0,183569215 

Kinnevik        0,147444299 

Didner Gerge       0,122371108 

Investor       0,117297239 

Swedbank       0,010268485 

Nordea -0,014301383 

Handelsbanken -0,029760339 

SEB -0,032171858 

 

 

 

 

 

 

Swedbank 1,064095504 

Industrivärden 1,273491813 

Öresund 1,278157424 

Kinnevik  1,661114605 

Latour 1,676344192 
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Rangordning Jensens Alpha 

Tabell 7 

Sverigefond/Investmentbolag Jensens Alpha 

Öresund 6,4 % 

Kinnevik                      2,7 % 

Latour 0,8 % 

Industrivärden 0,5 % 

Didner Gerge -0,16 % 

Investor -1,7 % 

Swedbank -4,43 % 

SEB -4,87 % 

Handelsbanken -4,99 % 

Nordea -5,07 % 

 

Rangordning Treynors mått 

Tabell 8 

Sverigefond/Investmentbolag Treynor 

Öresund               9,49 % 

Kinnevik                6,17 % 

Latour               4,99 % 

Industrivärden               4,88 % 

Didner Gerge 4,35 % 

Investor               2,57 % 

Swedbank 0,35 % 

Nordea -0,48% 

Handelsbanken -0,00992 

SEB -0,01073 

 


