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Begreppsförklaring 

Fonder 

En fond är en portfölj som består av olika värdepapper. Portföljen kan bestå av olika slags 

placeringar i värdepapper såsom aktier, obligationer, optioner och andra värdepapper. Varje 

fond har en professionell förvaltare som har hand om investerarnas satsade kapital. De som 

investerat i fonden är delägare och får avkastning av sitt tillskjutna kapital.
 1

 Det vanligaste är 

att man delar in fonder i fyra huvudgrupper, blandfonder, hedgefonder, räntefonder samt 

aktiefonder.
2
  

 

De olika typerna av fonder har olika sorts riskprofiler.
 
Väljer man att placera pengar i 

aktiefonder är risken oftast större än för räntebärande fonder.
3
 

Den vanligaste formen av fondsparande är aktiefonder, ca 59 procent av Sveriges totala 

fondförmögenhet placeras i aktiefonder. För att kunna klassificeras som en aktiefond krävs de 

att innehavet består av minst 75 procent aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. En 

aktiefond får inte heller ha mer än 25 procent tillgångar i räntebärande värdepapper.
4
  

 

Det finns en lag som reglerar fondmarknaden, den så kallade fondlagen. De svenska 

fondbolagen står även under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Det innebär att fondbolagen 

dessutom måste rätta sig efter FI:s regler.
5
   

 

Sverigefonder 

Aktiefonder kan ha ett antal olika inriktning som till exempel att fonden har en geografisk 

koppling. Fonder med en geografisk koppling placeras kanske därför endast i svenska företag. 

Sverigefonder är en fond som endast placera sitt innehav i svenska aktier, detta kallas även 

landsfond.
6
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Östeuropafonder 

Östeuropafonder är fonder som har sitt innehav till största del i Östeuropa. Länderna som här 

räknas till Östeuropa är bland annat Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Den 

Östeuropeiska marknaden kännetecknas av långsiktig ekonomisk tillväxt som är relativt 

stabil, även kallat tillväxtmarknad.
7
 

 

SIX Return Index 

SIX Return Index är ett jämförelseindex för den svenska fondmarknaden. Indexet består av 

alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen och visar utvecklingen på den svenska 

aktiemarknaden.
8
 

 

Fondförvaltare 

En förvaltare är en eller flera personer som har hand om förmögenheten av en fond. Med det 

menas att han förvaltar fondens förmögenhet genom att investera olika tillgångar åt 

andelsägarna. Förvaltaren är även ansvarig för att sprida risker samt administrationen av en 

fond. De innebär att andelsägarna inte själva behöver ägna tid och kunskap utan ansvaret 

ligger på fondförvaltaren.
9
 

 

Riskjusterad avkastning 

Riskjusterad avkastning är ett mått på avkastning där man tar hänsyn till hur stor risk som 

tagits för att åstadkomma avkastningen. Avkastningen av en portfölj dividerat med risken för 

den valda portföljen mäts som standardavvikelsen. Vid händelsen av att två olika portföljer 

ger samma avkastning men inte lika standardavvikelse är det den portfölj med lägst 

standardavvikelse som har en högre riskjusterad avkastning.
10 
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 Syftet med denna studie är att analysera och jämföra AP7s 
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 Vid jämförelsen kan författarna konstatera att storbankernas fonder 

uppvisat en mycket högre riskjusterad avkastning än Sjunde AP-

fonden. Östeuropafonderna de fonder som presterat bäst av samtliga. 

Swedbank är den bank som presterat bäst under perioden. Sjunde 

AP-fonden har haft ett negativt resultat vid samtliga utvärderingar av 
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt får läsaren en inledning till författarnas problembakgrund och val av ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

1.2 Sveriges pensionssystem  

År 1913 grundades en lag om allmän pension i Sverige. Denna lag innebar att alla var 

berättigade till pension efter 67 års ålder. År 1960 tillkom en lag om allmän tilläggspension. 

Den allmänna tilläggspension (ATP) infördes för att förbättra villkoren för de anställda som 

inte hade någon tjänstepension. Under samma tidpunkt inrättades fondstyrelser för Första till 

Fjärde AP-fonderna.
11

  De fyra AP-fondernas syfte var att ersätta det låga sparandet i Sverige 

under den tiden. Fonderna fick endast placera kapital i räntebärande tillgångar.  

 

 År 1974 fick den Fjärde AP-fonden däremot bättre placeringsmöjligheter och fick nu placera 

kapital i svenska aktier.
12

  Tio år senare grundades lönetagarfonderna. Fondernas syfte var att 

öka de olika fackförbundens inflytande i det privata näringslivet. År 1984 bildades även den 

Femte AP-fonden, fonden var en sammanslagning av den Tredje AP-fonden.
13

 

Lönetagarfonderna varade endast under en kortare period. År 1992 vid avvecklingen av 

fonderna förvaltades kapitalet av en styrelse. År 1996 blev denna styrelse en del av den nya 

fonden, den Sjätte AP-fonden.  Sjätte AP-fondens syfte var att bidra med riskkapital till 

onoterade företag. 
14

 Sjunde AP-fonden startades år 2000. AP7 tillhör 

premiepensionssystemet till skillnad från de andra fem som tillhör inkomstpensionssystemet. 

AP7s syfte är att placera svenska folkets pensionspengar om de inte gjort något val av sin 

premiepension.
 15

   

 

                                                           

11
 Regeringens proposition (1959:100). 

12
Regeringens proposition (1973:97). 

13
SFS (2000:192). 

14
 Regeringens proposition (1995/96:171). 

15
 http://ap7.se/sv/Om-AP7/Var-uppgift/ 2012-04-04 kl 10.00 
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2 

 

En reformering skedde år 2001 av det allmänna pensionssystemet. Orsaken till reformens 

inrättande var främst för att stärka systemet inför den demografiska utvecklingen (ökade 

livslängder och fallande födelsetal). Denna utveckling gör att de flesta ålderspensionssystem 

får problem. Det äldre systemet Folkpension samt ATP kommer att finnas kvar fram till år 

2018 för att undvika störningar.
16

 I det nya pensionssystemet ligger AP-fonderna utanför 

statsbudgeten och är därmed helt självfinansierade till skillnad från det gamla systemet. Detta 

innebär att det ställs krav på pensionsfondernas utveckling eftersom de ska klara av att betala 

ut pensionspengar i framtiden.
17

  

 

 

 Figur 1: Översikt av Svenska pensionssystemet 
18

                                                           

16
 Björkmo (2009), s.42. 

17
 Ibid, s.41. 

18
 McKinsey & Company ”Utvärderingen av AP-fondernas verksamhet 2009” Finansdepartementet April 2009   
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1.2.1 Allmänn pension 

Den allmänna pensionen är uppdelad i två delar, inkomstpension samt premiepension. De fyra 

Buffertfonderna förvaltar en del av kapitalet av inkomstpensionen. Finansieringen av 

inkomstpensionen sker genom att arbetsgivare betalar in 16 procent av den anställdes lön 

varje månad upp till 7,5 prisbasbelopp
19

. Inkomstpensionssystemet är självfinansierat. Det 

innebär att de som redan är pensionärer får ta del av de pensionsavgifter som betalas in varje 

månad till inkomstpensionssystemet.
20

  

 

År 2001 reform fick Första till Fjärde AP-fonderna samma placeringsregler samt friare 

förvaltning gällande fördelningen mellan aktier, obligationer och övriga tillgångar. Den Sjätte 

AP-fonden är även den en Buffertfond men har andra placeringsregler.
21

 

 

Den andra delen av allmänna pensionen, premiepensionen består av ytterligare kapital som 

arbetsgivare betalar in. Till premiepensionen betalas varje månad in ytterligare 2,5 procent av 

anställdas bruttolön upp till 7,5 prisbasbelopp. Dess syfte är att man själv ska få bestämma hur 

denna del av pensionen ska förvaltas. I slutet av 2008 hade premiepensionssystemet 83 

fondförvaltare med 775 stycken fonder.
22

 De som inte väljer en fond för sin premiepension 

placeras pensionen automatiskt i Premiesparfonden som förvaltas av AP7. Premievalsfonden 

är en statlig fond och förvaltas även den av AP7. Fram till år 2009 bestod AP7 av 

Premiesparfonden och Premievalsfonden. År 2010 skedde en förändring i AP7s förvaltning. 

Premiesparfonden och Premievalsfonden togs bort och ersattes med AP7 Såfa som består av 

en aktiefond och en räntefond. AP7 Såfa.
23

  

 

Garantipensionen är till för de personer som har rätt till pension men inte haft tillräckligt hög 

inkomst. Statsbudgeten finansierar garantipensionen, vilket innebär att den är helt fristående 

från inkomst- och premiepensionssystemet.
24

  

 

                                                           

19
 Prisbasbeloppet år 2010 motsvarar 51 100 kr. 

20
 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.11. 

21
 Björkmo (2009), s.69. 

22
 Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.14. 

23
 AP7s årsredovisning (2010) 

24
Regeringens skrivelse (2008/09:130), s.11. 
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1.2.2 Tjänstepension och privatpension 

Tjänstepensionen består av ålderspension, sjukförsäkring samt efterlevnadsskydd. 

Tjänstepensionens storlek är beroende av vilket avtal man tillhör, vanligtvis är det 

kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen. Om du är egen företagare, studerande eller 

arbetslös får du ingen tjänstepension. Det finns två olika slags tjänstepension, förmånsbestämt 

och premiebestämd. Med förmånsbestämd pension menas att du är garanterad en viss procent 

av din slutlön när du går i pension. Det är arbetsgivarens ansvar att betala in den premie som 

behövs för att uppnå förmånen, med andra ord kan inte den anställde själv påverka hur stor 

den förbestämda pensionen blir. Premiebestämd pension innebär att det är bestämt hur mycket 

arbetsgivaren ska betala in. Storleken på din tjänstepension med en premiebestämd pension 

beror på avkastningens storlek samt hur stor förvaltningskostnaden är.
25

  

 

Den privata pensionen är ett pensionssparande som tecknas på egen väg och är utöver statlig 

pension samt tjänstepension. Det finns ett stort utbud av fonder, och pensionens storlek är 

beroende av när, var och hur sparandet sker men även hur mycket som betalas in och när 

pensionsutbetalningen sker.
26

  

 

1.3 Problembakgrund 
 

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja hur du vill 

placera dina pengar i fonder. Om man inte gör ett aktivt val placeras premiepensionen 

automatiskt i Sjunde AP-fonden, vilket är den största AP-fonden.
27

 I premiepensionssystemet 

finns idag drygt sex miljoner sparare. Av dessa har drygt 2,7 miljoner
28

 (år 2010) inte gjort ett 

aktivt val av sitt premiepensionssparande, vilket innebär att deras kapital förvaltas av AP7.
29

 

AP7 förvaltar drygt 104 miljarder kronor vilket motsvarar ca 25 procent av det totala 

premiepensionssparandet.
30

 

                                                           

25
 http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html 2012-04-06 kl 15.00 

26
 Randquist (2009), s. 172-186. 

27
 http://www.ap7.se/sv/Din-pension/Sa-fungerar-pensionssystemet/Din-allmanna-pension/  2012-04-03 kl 12.30 

28
Årsredovisning 2010 s. 14 

29
 http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/ 2012-04-03 kl 12.50 

30
 http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/ 2012-04-03 kl 12.50 

http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html%202012-04-06
http://www.ap7.se/sv/Din-pension/Sa-fungerar-pensionssystemet/Din-allmanna-pension/
http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/
http://www.ap7.se/sv/Din-pension/dina-pengar-hos-ap7/
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AP-fonderna har under en längre tid fått kritik över deras resultat och hur förvaltarna har 

agerat. AP7 förvaltar en mycket stor del av det svenska folkets pension vilket innebär att de 

har ett stort ansvar att över att förvalta svenskarnas pensionspengar på “rätt” sätt. Det är 

viktigt att de kan balansera risktagande och avkastningen. 

 

1.4 Probemformulering 
Författarna finner en problematik om de skulle visa sig att de fyra stor bankerna Nordeas, 

Handelsbankens, Swedbanks och SEBs fonder presterat bättre än Sjunde AP-fonden under 

tidsperioden 2003-2009, sett till riskjusterade avkastningen. 

 

 Hur ser de fyra storbankernas aktiefonders riskjusterande avkastning ut? 

 Hur ser Sjunde AP-fondens riskjusterade avkastning ut? 

 Stämmer det att den Sjunde AP-fonden har en underpresterad avkastning? 

 Kan man se någon skillnad om man jämför resultaten mellan storbankernas 

aktiefonder och Sjunde AP-fonden sett till den riskjusterade avkastning? 

 

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera och jämföra Sjunde AP-fondens avkastning med 

SEBs, Handelsbankens, Swedbanks och Nordeas största aktiefonder. I respektive bank 

kommer vi titta på en Sverigefond och en Östeuropafond. Studien undersöker fondernas 

riskjusterade avkastning under perioden 2003- 2009. 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 

 

I det här kapitlet presteras studiens avgränsningar och valet av de vetenskapliga metoderna. 

 

2.1 Avgränsningar 

Studien kommer att undersöka den svenska pensionsfonden, AP7. Anledning till att 

författarna valt att undersöka AP7 är då fonden är den största pensionsfonden inom 

premiepensionssystemet och förvaltar en mycket stor andel av det svenska folkets 

pensionsmedel. Det innebär att förvaltarna har ett mycket stort ansvar att pensionspengarna 

placeras ”rätt” och inte med ett för ett högt risktagande. AP7 kommer att jämföras med de 

fyra största svenska bankerna, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB. Därefter kommer 

ett urval göras med två aktiefonder från respektive bank, en Östeuropafond och en 

Sverigefond. I studien undersöks författarna hur fondernas riskjusterade avkastning sett ut 

under en sjuårig period.   

 

 Att Östeuropa- och Sverigefonder studeras är på grund av att båda fondgrupperna har en hög 

risk. Bankernas fonder samt AP7s fonder består till största del av aktier vilket leder till att en 

bra jämförelse kan genomföras. Studien avgränsas till att endast undersöka den riskjusterade 

avkastningen och kommer inte innefatta fondernas kostnader och avgifter. SIX Return Index 

tillämpas som marknadsindex för att kunna genomföra beräkningar av Modigliani-Modigliani 

riskjusterade avkastning. 

 

De valda Sverigefonderna är Nordea Sverigefond, Handelsbanken Sverigefond, Swedbank 

Robur Sverigefond samt SEB Sverigefond. Östeuropafonderna som valts är Nordea 

Östeuropafond, Handelsbanken Östeuropafond, Swedbank Robur Östeuropafond och SEB 

Östeuropafond. Undersökningen av AP-fonden kommer att ske under perioden 2003-2009. 

Varför författarna inte valt att undersöka från år 2000 när AP7 grundades är eftersom i början 

på 2000-talet sprack den så kallande IT-bubblan. År 2003 började börskursen att återhämtas 

sig, vilket leder till ovanstående val av tidsperiod. 
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2.2 Metod 

Det finns två olika samhällsvetenskapliga metoder, en kvalitativ metod och en kvantitativ 

metod. Med en kvalitativ metod innebär det att man undersöker data som inte är siffermässig, 

det vill säga bland annat intervjuer och fallstudier. En kvantitativ metod kännetecknas 

däremot av data som är mätbar. Detta innebär dock inte att den kvantitativa metoden enbart 

använder sig av beräkningar samt sammanställning, utan även tolkningar av statistisk data. 

När man använder sig av både en kvalitativ och en kvantitativ metod kallas det 

metodtriangulering.
 31

 

 

Avsikten med vår studie är att jämföra AP7s riskjusterade avkastning med fyra fonder från de 

stora bankerna. Detta innebär att vi måste samla in och använda oss av numerisk statistisk 

data under ett historiskt perspektiv. Vi kommer tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt vilket 

innebär att vi utgår från finansiella teorier som sedan kommer testas med hjälp av vår 

insamlade empiriska data.
32

  

 

 En kvantitativ metod är att viktig för författarnas i studie då en granskning kommer göras 

utifrån fondernas utveckling med hjälp av redan befintlig data, i form av bland annat 

årsredovisningar. Av den insamlade sekundärdata kommer beräkningar att göras för att få 

fram primärdata.  

 

2.2.1 Undersökningsstrategi 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt kommer att tillämpas för att få fram finansiell data om 

fondernas utveckling. Att utgå ifrån de fyra största bankerna i Sverige och deras största fonder 

ger en bred och heltäckande bild av fondmarknaden.   

 

Valet att jämföra AP7 och bankernas fonder har gjorts på grund av att AP7 är den största AP-

fonden inom det svenska pensionssystemet. Till skillnad från de övriga AP-fonderna är AP7 

en fond där svenskars pensionspengar förvaltas när det inte gjort ett aktivt val. För att kunna 

utvärdera AP7 samt aktiefonderna räcker det inte att enbart titta på deras absoluta avkastning 

utan man bör även ta hänsyn till risken. Vi kommer därför att titta på den riskjusterad 

                                                           

31 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, 2002, sid 20-21 
32

Ibid sid 35 
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avkastning med hjälp av prestationsmåtten Sharpekvot och Modigliani-Modigliani. För att 

beräkna fondernas genomsnittliga avkastning kommer ett aritmetiskt medelvärde att tillämpas 

i studien. Studien kommer innefatta en årlig avkastning för bankernas fonder samt AP7. För 

att göra få fram den riskfria avkastningen under perioden 2003-2009 kommer vi använda oss 

av en sjuårig statsobligation.   

 

2.2.2 Datainsamling och bearbetning 

Insamling av data till bankernas fonder kommer att ske från bland annat morningstar.se, där vi 

kan se kursutveckling och avkastning. På respektive banks webbsida kommer vi dessutom att 

använda oss av fondernas faktablad för att få fram övrig viktig information. Data till AP7 

baseras på fondens historiska utveckling genom webbplatser och årsredovisningar.  

 

För att kunna jämföra AP7 med bankernas fonder används tidigare forskning inom finansiell 

teori. Teorierna som kommer tillämpas är Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani där 

beräkningar kommer att göras för att få fram riskjusterade mått.  För att utföra dessa 

beräkningar kommer vi använda oss av SIX Return Index som tas från fondbolagen.se. 

Därefter kommer beräkningarna ske med hjälp av Excel.  

 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet mäter tillförlitligheten i studien. En hög reliabilitet innebär att man vid flertal 

mätningar uppnår samma resultat som tidigare oberoende av vem som utfört testet. Om man 

har hög reliabilitet behöver det inte betyda att validiteten är hög. Validitet visar om man 

verkligen mäter det man vill mäta i studien.  

 

Studiens reliabilitet är hög då den har utförts genom en statistisk undersökning där 

sekundärdata hämtats från storbankernas hemsidor och faktablad. Sekundärdata har även 

inhämtats från pensionsfondens årsredovisningar samt hemsidor. Ovanstående källor är 

tillförlitliga då de är publicerade och kontrollerade. Genom att vår undersökning utgår från 

historisk data och kända teorier kommer samma resultat kunna uppnås oberoende av tidpunkt 

och författare.  
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Författarna anser att studien har en hög validitet då den tydligt mäter det som är avsett att 

mätas. Prestationsmåtten som tillämpas har valts väl och besvarar undersökningens syfte. 

Studien har använt sig av historisk data som därefter bearbetats med hjälp av Excel. Att 

bearbetningen genomförts i Excel bidrar till en hög validitet. Kontrollberäkningar bidrar till 

en högre validitet. I studien har ett antal kontotrollräkningar skett. Validiteten ökar desto 

större antal kontrollberäkningar som genomförs. Författarna menar att validiteten är hög då ett 

tillräckligt stort antal kontrollberäkningar utförts. 

 

2.4 Metodkritik 

Studien skulle kunna ha genomfört under en längre tidshorisont än 7 år. Att istället utföra en 

värdering av Sjunde AP-fonden under en mätperiod på tio år, skulle innebära att man 

undersöker pensionsfonden från att den grundades till omstruktureringen. Det kunde ha varit 

intressant att jämföra pensionsfonden med ett större urval av banker. För att på så sett även se 

hur de mindre bankerna presterat.  

 

2.5 Källkritik 

Studiens data har hämtats från bland annat offentliga handlingar. För AP7 har information om 

pensionsfondens avkastning hämtats från årsredovisningar under den valda tidsperioden 2003-

2009. Årsredovisningar har en hög trovärdighet då det är en offentlig handling samt att den 

noggrant har granskats av en revisor enligt svensk lag. 

 

Data om bankernas fonder har hämtats från respektive banks fondfaktablad. Ett fondfaktablad 

är en kortfattad sammanställning av fondernas årsredovisning. Även detta material granskas 

av en revisor vilket ökar källans trovärdighet.  

 

Vidare har material till studiens teoretiska referensram hämtats från litteratur samt 

vetenskapliga artiklar. Dessa källor är högst trovärdig då de skrivits av välkända författare och 

forskare. Men man bör dock vara kritisk till sekundärkällor då de kan vara vinklade. Den 

sekundärdata som används i denna studie anses inte vara vinklat på något sett. 
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Författarna har även i studien använt sig av lagtexter, regeringens skrivelser samt 

propositioner. Alla dessa handlingar är offentliga och har därmed en väldigt hög trovärdighet. 

 

Internetkällors trovärdighet ifrågasätts ofta då de nästan kan redigeras av alla. Författarna har 

därför noggrant valt ut internetkällor i studien. Data i studien från internet har därför endast 

hämtats från välkända och etablerade företagssidor såsom morningstar.se, avanza.se samt 

fondbolagen.se. Vid studiens fondbeskrivningar har AP7 och bankernas internetsidor 

används, dessa webbsidor anser författarna vara trovärdiga.  

. 
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3 Teoretisk referensram 

 

Avsnittet tar upp uppsatsens fonder, valda teorier samt begreppsdefinitioner.  

 

 

3.1 Teorier 

3.1.1 Portföljutvärdering 

Under 1950-talet skrev matematikern Harry Markowitz en artikel “Portfolio Selection” vilket 

blev grundtanken till den moderna portföljteorin. Teorin innebär att man som investerare ska 

vara rationell och på så sätt få en hög avkastning och så låg risk som möjligt. Portföljteorin 

menar att det finns ett direkt samband mellan avkastning och risk. Diversifiering kan enligt 

teorin uppnås genom en kombination av värdepapper i en portfölj. Kombinationen av 

värdepapperna i portföljen har antingen en negativ eller svag positiv korrelation mellan 

varandras avkastning. Det finns två olika sorters risker, unik risk samt marknadsrisk. Den så 

kallade unika risken kan undvikas genom en marknadsportfölj som består av varierade 

värdepapper på marknaden såsom aktier, räntebärande tillgångar samt guld med mera. Med 

detta menar teorin att marknadsportföljen ger högst avkastning i förhållanden till risken. 

Marknadsrisken går däremot inte att minska genom att sprida innehavet i fondens portfölj.
33

 

 

3.1.2 Riskmått 

3.1.2.1 Variansen och standardavvikelsen 

 Standardavvikelsen beräknas utifrån variansen och är ett spridningsmått. Det mäter 

avvikelsen från medelvärdet. Standardavvikelsen och variansen är de mest populära och 

använda måtten för spridning. En hög varians innebär en hög risk och på samma sätt ger en 

låg varians en låg risk. 
34

 Standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen. Variansens skrivs 

σ ² medan standardavvikelsens beteckning är σ.
35  

 

                                                           

33
 Investments, Bodie, Kane, Marcus, 2009, sid 251-253 

34
 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Liber, 2003) s. 175-176 

35
 Corporate Finance Europein edition s. 243 
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Formel variansen
36

 

 

 

 

Formel standardavvikelsen 
37

 

 

 

 

 

Aritmetisk medelvärdet 
38

 

 

 

 

 

 

= antal år 

= Fondernas avkastning
 

= Fondernas genomsnittliga avkastning  

                                                           

36
 Lind, Marchal & Wathen, “Statistical Techniques in Business and Economics”, Fourteenth Edition 2010, sid 

76 
37

 Ibid, sid 80 
38

 Ibid, sid 58 
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3.1.2.2 Capital Market Line och Capital Asset Pricing Model  

Capital Market Line (CML) är en rät linje som används inom Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) för att visa avkastningen för effektiva portföljer beroende på den riskfria 

avkastningen och risknivån (standardavvikelsen) för en viss portfölj. Lutningen på CML 

utgörs av Sharpekvoten.
39

 

 

 

 

 Tillgångens förväntade avkastning  

 Riskfria ränta 

 Marknadens förväntade avkastning  

 = Standardavvikelsen 

 

3.1.3 Riskjusterade avkastningsmått 

3.1.3.1 Sharpekvot 

Sharpekvot är ett nyckeltal som visar fondens riskjusterade avkastning och utvecklades av 

William F. Sharpe.
40

 Den beräknas genom att dividera riskpremien för en portfölj med den 

totala risken. Där riskpremien är fondens avkastning minus den riskfria räntan. Riskmåttet 

som man utgår ifrån i Sharpekvot är standardavvikelsen.  

 

       

riskfria räntan  

 fondens avkastning 

portföljens standardavvikelse för avkastningen 

 

Sharpekvot kan användas för att rangordna hur fonder har gått och hur skicklig en förvaltare 

har varit. En hög kvot medför en hög avkastning i förhållande till fondens risk och betyder en 

                                                           

39
 Haugen, Robert A (1997): Modern investment theory, sid. 202-203 

40
 Sharpe, W. F. (1966). "Mutual Fund Performance". Journal of Business 39 (S1): 119–138.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
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bra förvaltning. En positiv Sharpekvot visar på ett lönsamt risktagande. Om en negativ kvot 

skulle uppstå beror det på att den riskfria räntan är större än avkastningen.
 
 

Sharpekvot för en fond mätt över ett år bör värdet ligga mellan ett och två. 
41

 

 

3.1.3.2 Modigliani- Modigliani riskjusterade mått 

År 1997 vidareutvecklade nobelpristagaren Franco Modigliani tillsammans med Leah 

Modigliani Sharpekvoten och standardavvikelsen.
42

 Teorin menar att en investerares risk kan 

justeras till samma nivå som marknadens risk. Modigliani och Modiglianis riskjusterade mått 

M², utgör skillnaden mellan fondens avkastning och fondmarknadens totala avkastning. Den 

visar även hur alternativkostnaden för risken mellan de två olika investeringarna. Enligt 

modellen finns de två typer av avkastningar, överavkastning samt underavkastning. När 

fondens avkastning är högre än marknadens avkastning innebär de en överavkastning och 

underavkastning är de omvända.
43

 

 

 

 

 

 

 = Riskfria räntan 

 = Marknadens standardavvikelse 

= Fondens standardavvikelse 

 = Fondens genomsnittliga avkastning 

= marknadens genomsnittliga ränta 

 

3.2 Sammanfattning av teorier 

 
Standardavvikelsen är måttet som används i undersökning för att kunna genomföra 

beräkningar av de riskjusterade måtten Sharpekvot och Modigliani-Modigliani. 

                                                           

41
Bodie, Kane, Marcus, Investments, 2009, sid. 154-‐155 

42
 sharpe, W. F. (1966). "Mutual Fund Performance". Journal of Business 39 (S1): 119–138 

43
 Modigliani, F. & Modigliani, L .”Risk-Adjusted Performance. How to measure it and why.” The Journal of 

portfolio management. Winter 1997” sida 46 
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Standardavvikelsen behövs för att kunna beräkna Sharpekvot. Sharpekvot behövs i sin tur för 

att genomföra beräkningar av Modigliani-Modigliani.  

 

Sharpekvot är ett lämpligt mått för denna studie då måttet visar hur fonderna presterat i 

förhållande till risk och avkastning.  Måttet är välkänt och etablerat, det används av många 

stora företag i till exempel årsredovisningar. Modigliani-Modigliani är en vidareutveckling av 

Sharpekvot och ett modernare mått. En jämförelse av dessa riskjusterat mått ger en bredare 

bild av undersökningens resultat och trovärdighet.  

 

3.3 Tidigare forskning 

Gryde Claes och Ohlsson (2010) har i sin akademiska studie studerat Första, Andra, Tredje 

och Fjärde AP-fonden. I studien har de undersökt och analyserat AP-fondernas förvaltning av 

svenskarnas pension i förhållande till dess uppdrag under perioden 2001-2009. I 

undersökningen har författarna använt sig av modellerna Treynorkvot, Sharpekvot, 

Informationskvot, Moringstar rating samt Jensens alfa för att kunna undersöka fondernas 

riskjusterade avkastning. Studien har även undersökt fonderna genom två interna och ett 

externt jämförelseindex. Undersökningen visar att Första till Fjärde AP-fondens 

informationsgivning inte stämmer överens med dess policy vilket påverkar hur utomstående 

kan utvärdera fonderna. Under den valda tidsperioden visar de även sig att AP-fonderna inte 

uppnått sina uppsatta mål för verksamheten. AP-fonderna är dessutom överviktade mot aktier 

framförallt svenska aktier. Studien kom även fram till att fondernas tillgångsallokering hade 

störst betydelse för fondernas utveckling, medan aktiv förvaltning inte var en lika viktig 

faktor. Den riskjusterade avkastningen för AP-fonderna under perioden 2001-2009 är 

oberoende av vilket mått som används, däremot kan man inte alltid se en statistisk signifikans. 

Resultaten beror på vilket jämförelseindex som har använts förutom när man tittat på Tredje 

AP-fonden. Den Tredje AP-fonden visade dock högst riskjusterande avkastning oavsett vilket 

jämförelseindex som används. De fyra pensionsfonder fick endast två av fem stjärnor i rating 

av Moringstar. Ratingen visar hur väl de AP-fonderna presterat i genomsnitt bland 

internationella pensionsfonder. Detta påvisar att Buffertfondernas förvaltning av 
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inkomstpensionen inte varit bra. Med andra ord skulle en eventuell sammanslagning kunna 

innebära stordriftsfördelar samt en effektivare förvaltning.
44

  

 

McKinsey & Company gjorde år 2009 i uppdrag av finansdepartementet en grundläggande 

utvärdering av Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden verksamhet. 

Utvärderingen av den Sjunde AP-fondens Premiesparfond och Premievalsfond skedde under 

perioden 2001-2008. Den årliga avkastningen för Premiesparfonden under denna period var 

 -2,9 % och för Premievalsfonden -4,4 %. McKinsey & Company har även gjort en 

grundläggande utvärdering år 2010 genom en överenskommelse med finansdepartementet. 

Den senare utvärderingen dock inget vi bör ta hänsyn till i vår studie.
45

   

 

Dahlquist M. Engström S. & Söderlind P (2000) har i en studie undersökt svenska fonder 

under perioden 1993-1997. Studien visar hur fonders avkastning påverkas av faktorer som 

risk och avgifter. I slutsatsen förfaller att ett aktivt fondförvaltande bidrar till att fonderna 

avkastning blir bättre. Det visar sig även att fonder med höga avgifter är underpresterande i 

jämförelse med fonder med låga avgifter.
46

 

 

En annan studie som gjorts är en jämförelse av portföljers avkastning med hjälp av 

Sharpevärdet samt Treynors mått. I studien har man undersökt hur bra Sharpe och Treynors 

mått presterat vid mindre stickprover. Det visar sig i studien att Sharpes mått gav ett bra 

resultat på små stickprov och ett ännu bättre resultat när antalet portföljer ökade. Däremot 

fungerande inte Treynors mått lika bra vid genomförandet av testerna.
47

  

 

Den tidigare forskningen har kommit fram till olika slutsatser angående hur fonders 

avkastning bland annat påverkas av risk och avgifter. Tidigare studier om de svenska 

pensionsfonderna har gjorts under en annan tidsperiod, och jämfört med olika index samt 

fonder. Vi finner det intressant att enbart undersöka den största pensionsfonden, Sjunde AP-

                                                           

44
Gryde Claes och Ohlsson “Uppdrag granskning en utvärdering av första, andra, tredje & fjärde AP-fonden “, 

2010 
45

 ”Utvärderingen av AP-fondernas verksamhet 2009” Finansdepartementet April 2009   
46

 Dahlquist, M. Engstrom S. & Soderlind P.(2000)“Performance and Characteristics of Swedish Mutual 

Funds” 
47

 Jobson & Korkie, “Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measure” . 1981. pp. 889-

908 
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fonden och jämför den med de fyra stora bankerna, Nordea, SEB, Swedbank och 

Handelsbanken Sverige- och Östeuropafonder. 
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4 Empiriska resultat 

 

I detta kapitel presenteras den data som framtagits i form av tabeller och diagram. En 

beskrivning av studiens samtliga fonder ges även.  

 

4.1 Riskfri ränta 

Tabell 1 visar genomsnittsräntan för en sjuårig statsobligation från riksbanken. Denna riskfria 

ränta för respektive år har tillämpats för att kunna genomföra beräkningar för att få fram den 

riskjusterade avkastningen.   

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Genomsnittsränta 4,43666 4,29084 3,16545 3,60856 4,16364 3,86002 2,96689 

 

Tabell 1.  

4.2 SIX Return Index 
I tabell 2 visar jämförelseindexet, SIX Return Index för respektive år. Det är ett 

jämförelseindex för den svenska fondmarknaden som har tillämpats i studien för att kunna få 

fram marknadens genomsnittliga avkastning.  

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Genomsnitt- 

SIXRX 34,15 20,75 36,32 28,06 -2,6 -39,05 52,51 

 

Tabell 2.  

 

4.3 Sjunde AP-fonden 

AP7 grundades år 2000.
48

 Fram till maj 2010 var Premiepensionssystemet uppdelat i en 

Premiesparfond och Premievalsfond. Den förstnämnda fonden förvaltade 

premiepensionsmedel för dem som inte aktivt hade gjort ett val för sin premiepension. Medan 

Premievalsfonden var ett valbart statligt alternativ till övriga fonder på fondmarknaden. AP7 

                                                           

48
 AP7 årsredovisning 2009 sid 18 



19 

 

Såfa heter nu den del av systemet som förvaltar pengarna när man inte gör ett val av sin 

premiepension. I maj 2010 gjordes det svenska premiepensionssystemet om och 

Premiesparfonden och Premievalsfonden lades ned. Dessa fonder ersattes med en ny 

förbättrad utformning av premiepensionssystemet.
 49

 

AP7 Såfa heter idag den del av systemet som förvaltar pengarna när man inte gör ett val över 

sin premiepension.
50

 AP7 Såfa har en så kallad livscykelsprofil. Det innebär att risken 

kommer att vara hög vid en ung ålder och lägre vid en äldre ålder. Fram till 55 års ålder är alla 

pengar placerade i aktier, då dessa har en högre risk. Därefter minskas aktieinnehavet allt 

eftersom och fördelas istället mellan både aktiefonder och räntefonder.
51

  

 

Figur 2 visar AP7 Såfa fördelning av Aktiefond och Räntefond som förändras beroende på 

ålder. Här kan man se att pensionärer mellan 0-55 år endast har ett innehav i Aktiefonden 

medan som 75-årig består största delen av innehavet i en Räntefond där risken är lägre.  

 

 

Figur 2. Fördelningen av fondernas innehav i AP7 Såfa
52

 

 

 

 

 

                                                           

49
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/tidigare-fonder-i-AP7/ 2012-05-09 kl 13.00 

50
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/ 2012-05-09 kl 13.05 

51
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/AP7-Safa/#31 2012-05-09 kl 13.15 

52
 Ibid 

http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/tidigare-fonder-i-AP7/
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/AP7-Safa/#31
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I figur 3 visas hur risken i AP7 Såfa förändras med åldern. Till 55 års ålder är risken som 

högst, därefter trappas risken successivt ned för varje år fram till en ålder på 75 år.  

 

 

 

Figur 3. Riskfördelningen i AP7 Såfa
53

 

 

Det finns även färdiga fondportföljer inom AP7 vilket är ett alternativ till AP7 Såfa. Det finns 

tre olika portföljer där alla har olika risk, AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv. 

Detta för att man ska kunna välja en portfölj men den risknivå man själv vill ligga på, utan att 

behöva välja enskilda fonder helt fritt från fondtorget. Alla dessa tre fondportföljer består i 

olika proportioner av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.
54

  

 

AP7 Försiktig består till 33 procent av AP7 Aktiefond och 67 procent av AP7 Räntefond. 
55

 I 

AP7 Balanserad är fördelningen av aktie- och räntefonden hälften hälften.
56

 AP7 Offensiv 

förvaltar 75 procent av sitt kapital i aktiefonden och 25 procent i räntefonden. 
57

 

AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond brukar kallas för byggstensfonderna detta för att övriga 

fyra AP7 fondportföljer alla skapas utifrån dessa två.
58

 AP7 Aktiefond har en hög risk och är 

en global aktiefond 
59

 medan AP7 Räntefond har en låg risk och svensk räntefond.
60

  

                                                           

53
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/AP7-Safa/#31 2012-05-09 kl 13.15 

54
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/ 2012-05-09 kl 13.30 

55
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Forsiktig/#164 2012-05-09 kl 13.31  

56
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Balanserad/ 2012-05-09 kl 13.33 

57
 http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Offensiv/ 2012-05-09 kl 13.40 

http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/det-forvalda-alternativet/AP7-Safa/#31
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Forsiktig/#164
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Balanserad/
http://www.ap7.se/sv/vara-produkter/Statens-fondportfoljer/AP7-Offensiv/
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4.3.1 Premiesparfonden 

Premiesparfonden bestod år 2009 utav 82 procent aktier, 8 procent räntebärande placeringar 

och 10 procent alternativa placeringar. Aktierna var placerade till 20 procent i svenska aktier, 

10 procent i tillväxtmarknader och 52 procent i globala aktier. De räntebärande placeringarna 

var fördelade med 4 procent i svenska realränteobligationer, 2 procent i nominella 

obligationer i US-dollar och nominella obligationer i brittiska pund. De alternativa 

placeringarna gjordes i private equity, 8 procent och hedgefonder, 2 procent.  

I slutet av år 2009 hade Premiesparfonden drygt 2,5 miljoner sparare vilket motsvarar ett 

marknadsvärde på cirka 89,7 miljarder kronor. Premiesparfonden är den största fonden inom 

hela premiepensionssystemet med en andel på 26,4 procent.
 61

 

 

Figur 4 visar premiesparfondens fördelning av dess innehav. Fondens största innehav består 

av globala aktier med 52 procent. Premiesparfondens näst största innehav är i svenska aktier 

med 20 procent.  

 

 

 

 

Figur 4.
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I tabell 3 visas premiesparfondens tio största innehav i % av fondkapitalet vid utgången av det 

första halvåret 2009  

(exkl. placeringar i onoterade hedgefonder och private equityfonder)
63

 
 

Aktie % 

Signum Finance VII 20100514 emerg. markets 3,5 

Ericsson 2,6 

Signum Finance III 20100521 emerg. markets 2,5 

Signum Finance V 20100526 emerg. Markets 2,4 

Signum Finance IV 20100525 emerg. markets 2,3 

Hennes & Mauritz 2,2 

Signum Finance I 20100519 emerg. markets 2,2 

Signum Finance II 20100520 emerg. markets 2,2 

Nordea 1,9 

ART Note hedgefondsreplikering 1,6 

Summa tio största innehav 23,4 
 

Tabell 3.  

 

I tabell 4 visas premiesparfondengeografiska fördelning i % av fondkapitalet vid utgången av 

det första halvåret 2009 
 

Geografisk fördelning % 

Amerika 30 

Sverige 27 

Europa 21 

Tillväxtmarknader 12 

Japan 5 

Sydostasien och Oceanien 5 

Summa  100 

 
Tabell 4.  

 

4.3.2 Premievalsfonden 

År 2009 bestod Premievalsfonden utav 90 procent aktier och 10 procent alternativa 

placeringar. Aktierna var uppdelade i 20 procent svenska aktier, 20 procent i 
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tillväxtmarknader och 50 procent i globala aktier. De alternativa placeringarna var alla 

placerade i private equity.  

 

Premievalsfonden hade i slutet av år 2009 cirka 95 000 sparare vilket motsvarar ett 

marknadsvärde på cirka 2,5 miljarder kronor. Detta motsvarar 0,7 procent av hela 

premiepensionssystemet och gör fonden till den tjugosjätte största fonden av cirka 800 aktivt 

valbara fonderna inom systemet.
 64

 

 

Figur 5 visar Premievalsfondens innehav. Den består av 50 procent globala aktier, 20 procent 

svenska aktier och aktier på tillväxtmarknader samt 10 procent i private equity. 

 

 

 

 

Figur 5.  
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I tabell 5 visas premievalsfondens tio största innehav i % av fondkapitalet vid utgången av det 

första halvåret 2009 

 (exkl. placeringar i onoterade private equityfonder)
65

 

  

Aktie % 

Signum Finance VI 20100518 emerg. 

markets 24,8 

Signum Finance VIII 20100423 emerg. 

Markets 9 

Ericsson 2,3 

Hennes & Mauritz 2 

Nordea 1,7 

Sandvik 1,7 

Volvo 1,2 

TeliaSonera 0,9 

AstraZeneca 0,9 

Svenska Handelsbanken 0,9 

Summa tio största innehav 45,4 
 
Tabell 5.  

 

 

 I tabell 6 visas premievalsfondens geografiska fördelning i % av fondkapitalet vid 

utgången av det första halvåret 2009 
 

Geografisk fördelning % 

Amerika 20 

Sverige 25 

Europa 20 

Tillväxtmarknader 25 

Japan 5 

Sydostasien och Oceanien 5 

Summa  100 

Tabell 6.  
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4.4 Aktiefonder 

4.4.1 Nordea Sverigefond 

Nordeas Sverigefond startade år 1978. Fonden är en aktiefond där största innehavet består av 

svenska aktier, framför allt placeringar i internationella storföretag. Fonden har som 

finansieringsstrategi att ständigt hitta och analysera tillväxtföretag som har rimliga priser 

oavsett vilken bransch företaget befinner sig i.
66

 Den har en risk på sju av en sjugradigskala, 

det vill säga den högsta risken. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return index 100 

%. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att den kan avvika från dess jämförelseindex. 

Nordea Sverigefond har årliga utdelningar till sina andelsägare.
67

 Fonden hade en total 

förmögenhet på 6 830 MSEK den 2012-05-08.
68

  

 

I tabell 7 visas Nordea Sverigefonds tio största aktieinnehav. Där fonden har sitt största 

innehav i Ericsson med 7,8 procent.  

Aktie % 

Ericsson 7,8 

ABB 7,4 

TeliaSonera AB  7,3 

Volvo  7,3 

Swedbank  6,2 

Sandvik  4,6 

Nordea Bank  4,5 

Hennes & Mauritz  4,1 

Skanska 3,9 

AstraZeneca  3,4 

Summa tio största innehav 56,5 

 

Tabell 7.  
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I tabell 8 kan man se Nordea Sverigefonds branschinnehav. Fonden har sitt största innehav i 

Industribranschen med 37,6 procent.   

Bransch % 

Industri 37,6 

Konsument, cyklisk 17,6 

Finans 15,1 

Teknik 9,24 

Råvaror 7,46 

Kommunikation 7,03 

Sjukvård 3,96 

Fastigheter 1,55 

Konsument, stabil 0,48 

 

Tabell 8. Nordea Sverigefond branschinnehav
69

 

 

4.4.2 Handelsbanken Sverigefond 

Handelsbanken Sverigefond startade år 1988. Fonden består av över 98 procent aktier som är 

placerat i 93,54 procent i Sverige. Aktiefonden har en aktiv förvaltning och har som 

långsiktigt målsättning en god riskspridning för att uppnå en högre avkastning än 

genomsnittet på stockholmsbörsen (Nasdag OMX Nordic Exchange). Fonden lämnar inga 

utdelningar till sina andelsägare utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Handelsbankens 

Sverigefond har en hög risk. För att sätta en nivå för risken finns en sjugradigskala, fonden 

har den högsta risken, det vill säga sju.
70

 Fondens totala förmögenhet var 7 712 MSEK 2012-

05-08.
71
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I tabell 9 visas Handelsbanken Sverigefond tio största aktieinnehav. Den har sitt största 

innehav i Hennes & Mauritz, 8,15 procent.  

Aktie % 

Hennes & Mauritz         8,15 

Nordea                             6,27 

Ericsson B                        5,14 

Volvo B                             5,09 

TeliaSonera EUR           4,89 

Atlas Copco B                  3,76 

Sandvik                             3,52 

Investor                              3,48 

Swedbank A                    3,44 

Handelsbanken A                3,09 

Summa tio största innehav 46,83 

 

Tabell 9. Innehavet i Handelsbanken Sverigefond
72

  

 

I tabell 10 visas Handelsbanken Sverigefond branschinnehav. Fonden har sitt största innehav i 

industribranschen med 36,67 procent.  

Bransch % 

Industri 33,67 

Finans 21,24 

Konsument, cyklisk 15,3 

Kommunikation 8,91 

Teknik 7,05 

Råvaror 5,9 

Sjukvård 4,2 

Konsument,stabil 1,5 

Fastigheter 1,22 

Övrigt 1,01 

 

Tabell 10. Handelsbanken branschinnehav
73
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4.4.3 Swedbank Robur Sverigefond 

Swedbank Robur Sverigefond startade år 1967. Fondens består av 96,41 procent aktier, där 

93,67 procent har sin fördelning i Sverige.
74

 Placeringarna sker främst i stora och medelstora 

företag. Dessa företag analyseras strategiskt var för sig istället för att en hel bransch 

analyseras. Denna strategiska analysmetod är ett sätt för att få en bra spridning på fondens 

investeringar. 
75

 Fonden har riskklass sju, vilket innebär att fonden har högsta möjliga risk 

utifrån en sjugradig skala. Utdelningar sker årligen till fondens andelsägare. Fondens totala 

förmögenhet 2012-03-31 var 11 380,64 MSEK.
76

  

 

I tabell 11 visas Swedbank Robur Sverigefond tio största aktieinnehav. Fonden har sitt största 

innehav i Hennes & Mauritz med 7,99 procent.  

Aktie % 

Hennes & Mauritz 7,99 

Nordea Bank AB  6,47 

Ericsson  5,17 

Volvo Corporation  4,34 

Investor AB  3,9 

Sandvik AB  3,68 

TeliaSonera  3,19 

Atlas Copco AB  3,17 

Scania AB  2,99 

Handelsbanken 2,7 

Summa tio största innehav 43,6 

Tabell 11. Innehavet i Swedbank Robur Sverigefond
77
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I tabell 12 kan man se Swedbank Robur Sverigefond branschinnehav. Största innehavet är i 

industribranschen med 33,56 procent. 

Bransch % 

Industri 33,56 

Finans 20,37 

Konsument, cyklisk 15,78 

Teknik 7,12 

Kommunikation 5,86 

Konsument, stabil 5,48 

Sjukvård 4,57 

Råvaror 4,48 

Energi 1,94 

Övrigt 0,86 

Tabell 12. Swedbank Robur Sverigefond branschinnehav
78

 

 

4.4.4 SEB Sverigefond 

SEB Sverigefond startade år 1984. Det är en aktiefond som huvudsakligen investerar på den 

svenska marknaden i både stora och medelstora företag.
79

 Fonden har riskklass sju av en 

sjugradigskala, med andra ord har fonden den högsta möjliga risken. Utdelningar till fondens 

andelsägare sker årligen. Fondens totala förmögenhet 2012-05-09 var 12 198,6 MSEK. 
80
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I tabell 13 visas SEB Sverigefond tio största aktieinnehav. Fonden har sitt största innehav i 

Hennes & Mauritz med 8,04 procent. 

Aktie % 

Hennes & Mauritz  8,04 

Nordea Bank 7,73 

Volvo  6,2 

TeliaSonera   5,1 

Atlas Copco  5,03 

Ericsson  4,29 

Scania  3,33 

Handelsbanken  3,12 

Enskilda Banken  3,11 

Övrigt  53,94 

Summa tio största innehav 99,89 

Tabell 13. Innehavet i SEB Sverigefond
81

 

 

I tabell 14 visas SEB Sverigefond branschinnehav. Fonden största innehav är i 

industribranschen med 31,99 procent. 

Bransch % 

Industri 31,99 

Finans 21,61 

Konsument, cyklisk 15,41 

Kommunikation 7,76 

Teknik 5,72 

Sjukvård 4,8 

Råvaror 4,17 

Konsument,stabil 3,85 

Energi 2,42 

Övrigt 2,27 

Tabell 14. SEB Sverigefond branschinnehav
82 
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4.4.5 Nordea Östeuropafond 

Nordea Östeuropafond startade år 1996. Fonden är en aktiefond som placerar på den 

östeuropeiska marknaden. Fonden har sina största innehav i Europa med 96,8 procent. I 

Europa har fonden sitt största innehav i Ryssland med 63,82 procent. Fonden har även stora 

innehav i länder som Polen, Tjeckien och Ungern. Strategin för fonden är att målmedvetet 

förvalta i tillväxtföretag till rimliga priser. Analyser görs noggrant för att identifiera olika 

områden samt företag med högst vinsttillväxt.
83

 Fonden har den högsta risken, riskklass sju av 

en sjugradig skala. Nordea Österuopafond har inte haft några utdelningar från första januari 

2012. 
84

 Fondens totala förmögenhet 2012-05-02 var 1 109,45 MSEK.  

 

I tabell 15 visas Nordea Östeuropafond tio största aktieinnehav. Gazprom ADR står för 

fondens största innehav med 9,88 procent.  

Aktie % 

Gazprom ADR  9,88 

Sberbank of Russia  9,72 

 Lukoil ADR  9,7 

 Novatek GDR  5,34 

 Rosneft Oil 4,21 

Turkiye Garanti Bankasi   4,13 

Mobile Telesystems ADR   4,1 

PKO Bank Polski   3,98 

KGHM Polska Miedz   3,19 

Tatneft GDR   2,68 

Summa tio största innehav 56,93 

Tabell 15. Innehavet i Nordea Östeuropafond
85
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I tabell 16 visas Nordea Östeuropafond branschinnehav. Fondens största innehav är inom 

energibranschen med 42,25 procent. 

Bransch % 

Energi 42,25 

Finans 23,06 

Råvaror 16,17 

Kommunikation 9,11 

Industri 2,85 

Konsument, stabil 2,54 

Allmännyttigt 2,29 

Sjukvård 1,19 

Teknik 0,54 

Tabell 16. Nordea Östeuropafond branschinnehav
86

 

 

4.4.6 Handelsbanken Östeuropafond 

Handelsbanken Östeuropafond grundades år 1996. Fonden består av 98,19 procent aktier som 

aktivt förvaltas i stora företag i Östeuropa. Den största delen av fondens placeringar är i 

Östeuropeiska länderna Ryssland 63,42 procent, Turkiet 16,74 procent och Polen 12,55 

procent. Strategin för fonden är att vid investeringar värdera företagen separat och se vad som 

kan ge en god kursutveckling på aktien, genom att titta på nyckeltal såsom vinsttillväxten i 

jämförelse med marknadens.
87

 Fonden lämnar inga utdelningar till sina andelsägare utan alla 

inkomster återinvesteras i fonden. Fonden har den högsta möjliga risken, det vill säga 

riskklass sju. Handelsbankens Östeuropafond hade en total förmögenhet 2012-01-17 på 2 095 

MSEK.
88
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I tabell 17 visas Handelsbanken Östeuropafond tio största aktieinnehav. Gazprom är fondens 

största innehav med 8,59 procent.  

Aktie % 

Gazprom  8,59 

Sberbank  8,41 

Lukoil  5,95 

Uralkali  3,28 

Surgutneftegaz pref  3,21 

Lukoil GDR  3,15 

Garanti Bank  2,9 

Novatek GDR  2,45 

Norilsk Nickel 2,31 

PKO Bank Polski  2,1 

Summa tio största innehav 42,35 

Tabell 17. Innehavet i Handelsbanken Östeuropafond
89

 

 

Tabell 18 visar Handelsbanken Östeuropafond branschinnehav. Den största innehav inom 

Energibranschen med 37,16 procent. 

Bransch % 

Energi 37,16 

Finans 26,99 

Råvaror 11,58 

Konsument, stabil 5,09 

Allmännyttigt 5 

Kommunikation 4,63 

Industri 3,84 

Konsument, cyklisk 2,75 

Fastigheter 1,73 

Övrigt 1,25 

Tabell 18. Handelsbanken Östeuropafond branschinnehav
90
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4.4.7  Swedbank Robur Östeuropafond 

Swedbank Robur Östeuropafond startade år 1996. Fonden är en aktiefond då den består av 

96,29 procent aktieinnehav i företag med olika branscher. Fondens innehav är placerat till 96 

procent i Östeuropa 
91

 huvudsakligen i länderna Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Polen och Ryssland med fler.  Fondens långsiktiga mål är att nå en god avkastning 

till en avvägd risk. Fonden har normalt utdelningar varje år.  Fonden riskklass är sju..
92

 

Swedbank Robur Östeuropafond hade en total fondförmögenhet på 6 043,14 MSEK 2012-02-

02.
93

  

 

Tabell 19 visar Swedbank Robur Östeuropafond tio största aktieinnehav. Gazprom OAO är 

fondens största innehav med 8,94 procent.  

Aktie % 

Gazprom OAO 8,94 

Sberbank of Russia OJSC  8,17 

LUKOIL Oil Company JSC 8,1 

Turkiye Halk Bankasi A.S.  4,69 

Source RDX ETF  4,31 

Surgutneftegaz OJSC ADR  3,57 

Novatek OAO GDR  3,39 

Haci Omer Sabanci Holding A.S.  3,31 

Rosneft NK OAO  3,3 

OTP Bank Nyrt  2,96 

Summa tio största innehav 50,74 

Tabell 19. Innehavet i Swedbank Robur Östeuropafond
94
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Tabell 20 visar Swedbank Robur Östeuropafond branschinnehav. Fonden har sitt största 

innehav i Energi med 37,98 procent.  

Bransch % 

Energi 37,98 

Finans 26,15 

Råvaror 10,41 

Kommunikation 5,41 

Allmännyttigt 5,24 

Industri 5,19 

Konsument, stabil 4,1 

Konsument, cyklisk 2,28 

Fastigheter 2,18 

Övrigt 1,07 

Tabell 20. Swedbank Robur Östeuropafond branschinnehav
95

 

 

4.4.8 SEB Östeuropafond 

 

SEB Östeuropafond startade år 1997. Fonden är en aktiefond där innehavet till största del är 

placerat i länderna Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland samt övriga aktiemarknader i 

Östeuropa.
96

  Fonden är aktivt förvaltad och har en målsättning att ha en högre 

värdeutveckling för MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Total Return Net (ett aktieindex 

för Östeuropa). Fonden har den högsta risken som är sju av en sjugradig riskskala. 
97

 Fondens 

totala förmögenhet är 3 739,99 MSEK 2012-02-15.
98
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I tabell 21 visas SEB Östeuropafond tio största aktieinnehav. Sberbank of Russia OJSC är 

fondens största innehav med 6,85 procent.  

Aktie % 

Sberbank of Russia OJSC  6,85 

Gazprom OAO ADR  4,3 

Novatek OAO GDR  4 

LUKOIL Oil Company JSC ADR  3,54 

Turkiye Garanti Bankasi A. S 2,87 

JSC Uralkali ADR  2,68 

Protek OJSC  2,56 

Surgutneftegas OJSC ADR  2,43 

Alliance Oil Company Ltd. DR  2,33 

Övrigt  68,45 

Summa tio största innehav 100,01 

Tabell 21. Innehavet i SEB Östeuropafond
99

 

 

I tabell 22 visas SEB Östeuropafond branschinnehav. Fonden största innehav är inom 

energibranschen med 30,44 procent.  

Bransch % 

Energi 30,44 

Finans 25,26 

Råvaror 13,57 

Kommunikation 7,85 

Allmännyttigt 7,56 

Konsument, cyklisk 4,47 

Industri 3,97 

Konsument, stabil 3,02 

Sjukvård 1,96 

Övrigt ,1,90 

Tabell 22. SEB Östeuropafond branschinnehav
100

 

                                                           

99
 https://www.avanza.se/aza/fonder/fondholdings.jsp?orderbookId=2578&savingsCase= 2012-05-10 kl 11.26 

100
 https://www.avanza.se/aza/fonder/fondholdings.jsp?orderbookId=2578&savingsCase= 2012-05-23 kl 10.11 

https://www.avanza.se/aza/fonder/fondholdings.jsp?orderbookId=2578&savingsCase
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4.5 Reslutat 

4.5.1 Bankfonderna 

 

Nordea Sverigefond 

Figur 6 visar Nordea Sverigefond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.  

  

Tabell 23 visar Nordea Sverigefond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 33,49 

2004 13,9 

2005 32,6 

2006 29,11 

2007 -2,2 

2008 -38,48 

2009 52,4 

Tabell 23.  
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Tabell 24 visar en sammanställning av Nordea Sverigefonds mått. Fondens standardavvikelse, 

marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani.  

Standardavvikelse fond 29,92 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,45 

Modigliani-Modigliani % -1,08 

Tabell 24.  

Nordea Sverigefond hade en genomsnittlig avkastning på 17,26 % under perioden 2003-2009.  

 

Handelsbanken Sverigefond 

Figur 7 visar Handelsbanken Sverigefond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 7.  
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Tabell 25 visar Handelsbanken Sverigefond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 30,62 

2004 12,8 

2005 35,47 

2006 25,71 

2007 0,63 

2008 -39,01 

2009 53,01 

Tabell 25.  

Tabell 26 visar en sammanställning av Handelsbanken Sverigefonds mått. Fondens 

standardavvikelse, marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 29,78 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,44 

Modigliani-Modigliani % -1,25 

Tabell 26.  

 

Handelsbanken Sverigefond hade en genomsnittlig avkastning på 17,03  % under perioden 

2003-2009. 
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Swedbank Robur Sverigefond 

Figur 8 visar Swedbank Robur Sverigefond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 8.  

 

Tabell 27 visar Swedbank Robur Sverigefond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 34,4 

2004 20,6 

2005 36,8 

2006 29 

2007 -2,9 

2008 -40,9 

2009 55,1 

Tabell 27.  

 

Tabell 28 visar en sammanställning av Swedbank Robur Sverigefonds mått. Fondens 

standardavvikelse, marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 31,69 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,48 

Modigliani-Modigliani % -0,3 

Tabell 28.  
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Swedbank Robur Sverigefond hade en genomsnittlig avkastning på 18,87 % under perioden 

2003-2009.  

 

SEB Sverigefond 

Figur 9 visar SEB Sverigefond årliga avkastning i jämförelse med marknadens genomsnittliga 

avkastning (SIXRX).  

 

 

Figur 9.  

 

Tabell 29 visar SEB Sverigefond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 34,2 

2004 16,6 

2005 29,7 

2006 25,3 

2007 -3,2 

2008 -39,1 

2009 52,9 

Tabell 29.  
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Tabell 30 visar en sammanställning av SEB Sverigefonds mått. Fondens standardavvikelse, 

marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 29,91 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,43 

Modigliani-Modigliani % -1,72 

Tabell 30.  

 

SEB Sverigefond hade en genomsnittlig avkastning på 16,63 % under perioden 2003-2009.  

 

Nordea Östeuropafond 

Figur 10 visar Nordea Östeuropafond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 10.  
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Tabell 31 visar Nordea Östeuropafond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 29,2 

2004 28 

2005 68,3 

2006 29,4 

2007 22,8 

2008 -60,6 

2009 76,7 

Tabell 31.  

 

Tabell 32 visar en sammanställning av Nordea Östeuropafonds mått. Fondens 

standardavvikelse, marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 49,49 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,54 

Modigliani-Modigliani % 1,57 

Tabell 32.  

Nordea Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 27,69 % under perioden 2003-

2009.  
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Handelsbanken Östeuropafond 

Figur 11 visar Handelsbanken Östeuropafond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 11.  

 

Tabell 33 visar Handelsbanken Östeuropafond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 31,13 

2004 22,56 

2005 76,4 

2006 25,92 

2007 24,71 

2008 -61,37 

2009 74,72 
 

Tabell 33.  
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Tabell 34 visar en sammanställning av Handelsbanken Östeuropafonds mått. Fondens 

standardavvikelse, marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 45,76 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,52 

Modigliani-Modigliani % 1,14 

Tabell 34.  

Handelsbanken Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 27,72 % under perioden 

2003-2009.  

 

Swedbank Robur Östeuropafond 

Figur 12 visar Swedbank Robur Östeuropafond  årliga avkastning i jämförelse med 

marknadens genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 12.  
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Tabell 35 visar Swedbank Robur Östeuropafond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 34,3 

2004 27,2 

2005 75,6 

2006 30,3 

2007 23,1 

2008 -62,4 

2009 78,3 

Tabell 35.  

 

Tabell 36 visar en sammanställning av Swedbank Robur Östeuropafonds mått. Fondens 

standardavvikelse, marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 46,59 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,55 

Modigliani-Modigliani % 2,01 

Tabell 36.  

 

Swedbank Robur Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 29,49 % under 

perioden 2003-2009.  
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SEB Östeuropafond 

Figur 13 visar SEB Östeuropafond årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 13.  

 

Tabell 37 visar SEB Östeuropafond årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 34,2 

2004 24,7 

2005 70,1 

2006 30,8 

2007 20,5 

2008 -62,9 

2009 80,5 

Tabell 37.  
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Tabell 38 visar en sammanställning av SEB Östeuropafonds mått. Fondens standardavvikelse, 

marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 46,38 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot 0,53 

Modigliani-Modigliani % 1,28 

Tabell 38.  

 

SEB Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 28,27 % under perioden 2003-2009. 

 

4.5.2 AP7  

 

Premiesparfonden 

Figur 14 visar Premiesparfondens årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 14.  
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Tabell 39 visar Premiesparfondens årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 18,7 

2004 10,1 

2005 25,1 

2006 10,5 

2007 4,7 

2008 -36,2 

2009 35,1 
Tabell 39.  

 

Tabell 40 visar en sammanställning av Premiesparfondens mått. Fondens standardavvikelse, 

marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 22,72 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot -0,26 

Modigliani-Modigliani % -22,76 

Tabell 40.  

 

Premiesparfondens genomsnittliga avkastning 9,71 % under perioden 2003-2009.  
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Premievalsfonden 

Figur 13 visar Premievalsfondens årliga avkastning i jämförelse med marknadens 

genomsnittliga avkastning (SIXRX).  

 

Figur 15.  

 

Tabell 41 visar Premievalsfondens årliga avkastning under perioden 2003-2009. 

År Årlig avkastning % 

2003 19,6 

2004 9,6 

2005 27,7 

2006 11,7 

2007 7,7 

2008 -42,8 

2009 46,1 

Tabell 41.  

Tabell 42 visar en sammanställning av Premievalsfondens mått. Fondens standardavvikelse, 

marknadens standardavvikelse, Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani. 

Standardavvikelse fond 27,36 

Standardavvikelse marknad 30,48 

Sharpekvot -0,28 

Modigliani-Modigliani % -23,26 

Tabell 42.  

Premievalsfondens genomsnittliga avkastning var 11,37 % under perioden 2003-2009.  
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Tabell 43 visar en sammanställning av fondernas årlig genomsnittlig avkastning i procent 

Fond  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nordea Sverigefond 33,49 13,9 32,6 29,11 -2,2 -38,48 52,4 

Handelsbanken Sverigefond 30,62 12,8 35,47 25,71 0,63 -39,01 53,01 

Swedbank Robur Sverigefond 34,4 20,6 36,8 29 -2,9 -40,9 55,1 

SEB Sverigefond 34,2 16,6 29,7 25,3 -3,2 -39,1 52,9 

Nordea Östeuropafond 29,2 28 68,3 29,4 22,8 -60,6 76,7 

Handelsbanken Östeuropafond 31,13 22,56 76,4 25,92 24,71 -61,37 74,72 

Swedbank Robur Östeuropafond 34,3 27,2 75,6 30,3 23,1 -62,4 78,3 

SEB Östeuropafond 34,2 24,7 70,1 30,8 20,5 -62,9 80,5 

AP7 Premiesparfond 18,7 10,1 25,1 10,5 4,7 -36,2 35,1 

AP7 Premievalsfond 19,6 9,6 27,7 11,7 7,7 -42,8 46,1 

 

Tabell 43.  

 

År 2003 hade Swedbank Robur Sverigefond av Sverigefonderna den högsta genomsnittliga 

avkastningen på 34,4 % medan Handelsbanken Sverigefond hade lägst genomsnittlig 

avkastning på 30,62 %. Av Östeuropafonderna hade Swedbank Robur Östeuropafond högsta 

genomsnittliga avkastning på 34,3 % och Nordea Östeuropafond hade sämst genomsnittlig 

avkastning på 29,2 %. Av AP7s fonder hade Premievalsfonden högst genomsnittlig 

avkastning på 19,6 % och Premiesparfonden sämst genomsnittlig avkastning på 18,7 %. 

 

År 2004 hade Swedbank Robur Sverigefond av Sverigefonderna den högsta genomsnittliga 

avkastningen på 20,6 % medan Handelsbanken Sverigefond hade lägst genomsnittlig 

avkastning på 12,8 %.  Nordea Östeuropafond hade högst genomsnittlig avkastning av 

Östeuropafonderna på 28 % medan Handelsbanken Östeuropafond hade sämst genomsnittlig 

avkastning på 22,56 %. Av AP7s fonder hade Premiesparfonden högst genomsnittlig 

avkastning på 10,1 % och Premievalsfonden sämst genomsnittlig avkastning på 9,6. %. 

 

År 2005 hade Swedbank Robur Sverigefond av Sverigefonderna den högsta genomsnittliga 

avkastningen på 36,8 % och sämst gick det för SEB Sverigefond med en genomsnittlig 

avkastning på 29,7 %. Av Östeuropafonderna var Handelsbanken Östeuropafond en vinner 

med en genomsnittlig avkastning på 76,4 % och sämst gick det för Nordea Östeuropafond 
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som hade en genomsnittlig avkastning på 68,3 %. Av AP7s fonder hade Premievalsfonden 

högst genomsnittlig avkastning på 27,7 % och Premiesparfonden sämst genomsnittlig 

avkastning på 25,1 %. 

 

År 2006 hade Nordea Sverigefond av Sverigefonderna den högsta genomsnittliga 

avkastningen på 29,11 % medan SEB Sverigefond hade lägst genomsnittlig avkastning på 

25,3 %.  SEB Östeuropafond hade högst genomsnittlig avkastning av Östeuropafonderna på 

30,8 % medan Handelsbanken Östeuropafond hade sämst genomsnittlig avkastning på 25,92 

%. Av AP7s fonder hade Premievalsfonden högst genomsnittlig avkastning på 11,7 % och 

Premiesparfonden sämst genomsnittlig avkastning på 10,5 %. 

 

År 2007 hade Handelsbanken Sverigefond högst genomsnittlig avkastning på 0,63 % av 

Sverigefonderna medan SEB Sverigefond hade lägsta genomsnittliga avkastningen på -3,2 %. 

Av Östeuropafonderna var Handelsbanken Östeuropafond en vinner med 24,71 % och för 

SEB Östeuropafond gick det sämst för med 20,5 % genomsnittlig avkastning. Av AP7s 

fonder hade Premievalsfonden högst genomsnittlig avkastning på 7,7 % medan 

Premiesparfonden hade 4,7 % i genomsnittlig avkastning.   

 

År 2008 hade Nordea Sverigefond högst genomsnittlig avkastning på -38,48 % av 

Sverigefonderna medan Swedbank Robur Sverigefond hade lägsta genomsnittliga 

avkastningen på -40,9 %. Av Östeuropafonderna var Nordea Östeuropafond en vinner med   -

60,6 % och för SEB Östeuropafond gick det sämst för med -62,9 % genomsnittlig avkastning. 

Av Ap7s fonder gick det bäst för Premiesparfonden som hade en genomsnittlig avkastning på 

-36,2 % och Premievalsfonden hade -42,8 % i genomsnittlig avkastning.  

 

År 2009 hade Swedbank Robur Sverigefond högst genomsnittlig avkastning på 55,1 % av 

Sverigefonderna medan Nordea Sverigefond hade lägsta genomsnittliga avkastningen på 52,4 

%. Av Östeuropafonderna var SEB Östeuropafond en vinner med 80,5 % och för 

Handelsbanken Östeuropafond gick det sämst för med 74,72 % genomsnittlig avkastning. Av 

Ap7s fonder gick det bäst för Premievalsfonden som hade en genomsnittlig avkastning på 

46,1 % och Premiesparfonden hade 35,1 % i genomsnittlig avkastning. 
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Tabell 44 visar en sammanställning av fondernas genomsnittliga avkastning visat i procent 

över perioden 2003-2009 

Fond  Genomsnittlig avkastning   

Nordea Sverigefond 17,26 

Handelsbanken Sverigefond 17,03 

Swedbank Robur Sverigefond 18,87 

SEB Sverigefond 16,63 

Nordea Östeuropafond 27,69 

Handelsbanken Östeuropafond 27,72 

Swedbank Robur Östeuropafond 29,49 

SEB Östeuropafond 28,27 

AP7 Premiesparfond 9,71 

AP7 Premievalsfond 11,37 

 

Tabell 44.  

 

Swedbank Robur Sverigefond hade högst genomsnittlig avkastning på 18,87 % och SEB 

Sverigefond hade den lägsta avkastningen på 16,63 %.  

Swedbank Robur Östeuropafond hade högst genomsnittlig avkastning på 29,49 % och Nordea 

Östeuropafond hade den lägsta avkastningen på 27,69 %.  

Premievalsfonden hade högst genomsnittlig avkastning på 11,37 % och Premiesparfonden 

hade en genomsittlig avkastning på 9,71 %.  
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Tabell 45 visar en sammanställning av riskmåtten i undersökningen. Här visas resultatet av 

fondernas risk och riskjusterade mått.  

Fond Standardavvikelsen Sharpekvot Modigliani-

Modigliani 

Nordea Sverigefond 29,92 0,450396 -1,08 

Handelsbanken Sverigefond 29,78 0,444835 -1,25 

Swedbank Robur Sverigefond 31,69 0,476007 -0,3 

SEB Sverigefond 29,91 0,429356 -1,72 

Nordea Östeuropafond 49,49 0,53724 1,57 

Handelsbanken Östeuropafond 45,76 0,523107 1,14 

Swedbank Robur Östeuropafond 46,59 0,551678 2,01 

SEB Östeuropafond 46,38 0,588007 1,28 

AP7 Premiesparfond 22,72 -0,26104 -22,76 

AP7 Premievalsfond 27,36 -0,27729 -23,26 

 

Tabell 45.  

 

Tabell 46 visar en rangordningen av fonderna resultat utifrån Sharpekvot. Den fond som har 

rangordnat till första plats har haft bäst resultat.  

Rangordning Fond Sharpekvot 

1. SEB Östeuropafond 0,59 

2. Swedbank Robur Östeuropafond 0,55 

3. Nordea Östeuropafond 0,54 

4. Handelsbanken Östeuropafond 0,52 

5. Swedbank Robur Sverigefond 0,48 

6. Nordea Sverigefond 0,45 

7. Handelsbanken Sverigefond 0,44 

8. SEB Sverigefond 0,43 

9. AP7 Premiesparfond -0,26 

10. AP7 Premievalsfond -0,28 

 

Tabell 46.  
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Tabell 47 visar en rangordning av fonderna resultat utifrån Modigliani-Modigliani. Den fond 

som har rangordnat till första plats har haft bäst resultat.  

Rangordning Fond 

Modigliani-

Modigliani 

1. Swedbank Robur Östeuropafond 2,01 

2. Nordea Östeuropafond  1,57 

3. SEB Östeuropafond 1,28 

4. Handelsbanken Östeuropafond 1,14 

5. Swedbank Robur Sverigefond -0,30 

6. Nordea Sverigefond -1,08 

7. Handelsbanken Sverigefond -1,25 

8. SEB Sverigefond -1,72 

9. AP7 Premiesparfond -22,76 

10. AP7 Premievalsfond -23,26 

 

Tabell 47.  

 

Figur 16 visar fondernas genomsnittliga avkastning i förhållande till risken.  

 

Figur 16. Linjär regression  
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5 Analys och tolkning 

 
I detta avsnitt analyseras och tolkas empirisk data för studien. 

 

5.1 Jämförelse av Sverigefonderna 
 

Nordea Sverigefond   

Fonden har presterat näst bäst av Sverigefonderna och hade en genomsnittlig avkastning på 

17,26 %. Fonden har till största del sitt innehav placerat i industribranschen med 37,58 % . 

Nordea Sverigefond hade den näst högsta standardavvikelsen (fondens risk) av 

Sverigefonderna. Fondens standardavvikelse var 29,92.  När den riskjusterade avkastningen 

studerades hade fonden en Sharpekvot på 0,45, det är den näst högsta kvoten i jämförelse med 

de andra Sverigefonderna. En Sharpekvot på 0,45 är inte ett bra värde för en fond, det visar på 

en låg avkastning med förhållandevis hög risk. Fonden har enligt måttet Modigliani-

Modigliani en riskjusterad avkastning på -1,08 % vilket är andra plats jämfört med de andra 

Sverigefonderna. Det innebär en underavkastning för Nordea Sverigefond . 

 

Handelsbanken Sverigefond 

Handelsbankens fond hade en genomsnittlig avkastning på 17,03 %, vilket resulterade i en 

tredje placering av Sverigefonderna. Sverigefonden har liksom Nordea Sverigefond sitt största 

innehav i industribranschen med 33,67 %. Fonden hade en standardavvikelse på 29,78, vilket 

innebär den lägsta risken av de fyra Sverigefonderna. Den riskjusterade avkastningen enligt 

Sharpekvot beräknades till värdet 0,44. Värdet innebär en låg avkastning i förhållande till 

fondens risk. Sharpekvoten bör ligga mellan ett till två. Enligt Modigliani- Modigliani hade 

fonden en riskjusterad avkastning på -1,25 %, en underavkastning. Fonden placerades på en 

tredje plats av samtliga Sverigefonder.  
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Swedbank Robur Sverigefond 

Swedbank hade den högsta genomsnittliga avkastningen av de fyra Sverigefonderna på  

18,87 %. Fonden största placeringar var inom industribranschen med 33,56 %. 

Standardavvikelsen för fonden låg på 31,69, vilket innebär att fonden har den högsta risken av 

alla Sverigefonder.  Enligt Sharpekvot hade Swedbank Robur Sverigefond en riskjusterad 

avkastning på 0,48 vilket var det bästa resultatet av de övriga Sverigefonderna. Resultatet av 

Sharpekvot är dock inte särkilt bra om man jämför med vilket värde en fond ska ha. Därmed 

kan man säga att fonden har en låg avkastning i förhållande till fondens risk. Fondens 

riskjusterade avkastning enligt Modigliani-Modigliani var den högsta av alla Sverigefonder 

och låg på -0,30 %. Även denna fond har en underavkastning.  

 

SEB Sverigefond 

SEB Sverigefond stod för den lägsta genomsnittliga avkastningen på 16.63%. Likasom 

ovanstående fonder hade även SEBs sitt största innehav inom industribranschen med 31,99%. 

Fondens standardavvikelse låg på 29,91 vilket var något lägre än Nordeas Sverigefond som 

låg på 29,92%. Enligt Sharpekvot hade fonden en riskjusterad avkastning på 0,43. Detta 

resulterar till den lägsta kvoten av de fyra Sverigefonderna. Enligt måttet Modigliani-

Modigliani hade fonden en underavkastning på -1,72 %, det lägsta värdet bland fonderna. 

 

5.2 Jämförelse av Östeuropafonderna 

 

Nordea Östeuropafond 

Nordea Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 27,69 % vilket är det sämsta 

resultatet av Östeuropafonderna. Fonden hade sitt största innehav inom energibranschen med 

42,25 %. Den hade den högsta standardavvikelsen av de andra Östeuropafonderna vilket 

innebär en hög risk. Standardavvikelse för fonden uppgick till 49,49. Fondens riskjusterade 

avkastning var enligt måttet Sharpekvot 0,54, vilket var lite högre än Handelsbankens 

Östeuropafond. Nordea Östeuropafond har därmed en relativt dålig Sharpekvot då den bör 

ligga på ett värde kring ett till två. Man kan med andra ord säga att fonden har en låg 

avkastning i förhållande till risken. Resultatet från det andra riskjusterade måttet, Modigliani-

Modigliani var för fonden 1,57 %, en överavkastning. I jämförelse med de andra fonderna har 



58 

 

Nordea Östeuropafond den näst bästa riskjusterade avkastningen enligt måttet Modigliani-

Modigliani.  

 

Handelsbanken Östeuropafond 

 Handelsbanken Östeuropafond hade en genomsnittlig avkastning på 27,72 % vilket är en 

aning bättre än Nordea Östeuropafond. Fonden har sitt huvudsakliga aktieinnehav i 

energibranschen, 37,16 %. Standardavvikelsen för fonden var 45,76, vilket gav den lägsta 

risken av alla Östeuropafonder som undersöks. Vid undersökningen av fondens riskjusterade 

avkastning enligt Sharpekvot hade fonden ett värde på 0,52. Detta innebär att fonden har en 

låg avkastningen i förhållanden till risken. Fonden har även den lägsta avkastning i 

förhållande till risken enligt detta mått om man jämför med de andra fonderna i Östeuropa. 

Enligt måttet Modigliani-Modigliani hade fonden 1,14 % i riskjusterad avkastning, en 

överavkastning. Resultatet var det sämsta i jämförelse med de andra Östeuropafonderna.  

 

Swedbank Robur Östeuropafond 

Swedbank Robur Östeuropafond hade den högsta genomsnittliga avkastningen, 29,49%. 

Aktieinnehavet bestod till största del av placeringar inom Energibranschen med 37,98%. Vid 

beräkningar av standardavvikelsen placerade sig Swedbanks fond näst högst med 46,59. 

Fondens Sharpekvot låg på 0,55 vilket även det var det näst bästa värdet.  Däremot hade 

fonden den högsta riskjusterade avkastningen enligt Modigliani-Modigliani på 2,01 %. Även 

denna fond hade en överavkastning. Swedbanks Östeuropafond var den fond som hade den 

högsta riskjusterade avkastningen enligt Modigliani-Modigliani.  

SEB Östeuropafond 

Den genomsnittliga avkastningen för SEBs Östeuropafond låg på 28,27%, den näst högsta 

placeringen efter Swedbank Robur Östeuropafond. Aktieinnehavet skedde även i denna 

Östeuropafond till största del inom Energibranschen, 30,44%. Fondens standardavvikelse 

beräknades till 46,38. Den riskjusterade avkastningen enligt Sharpekvot var 0,59 och var den 

högsta av dem alla. Beräkningar utifrån Modigliani-Modigliani visade på en överavkastning 

med 1,29 %.  
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5.3 Jämförelse av AP-fonderna 

 

Premiesparfonden 

AP7s premiesparfond hade en genomsnittlig avkastning på 9,71 %. Pensionsfondens 

standardavvikelse beräknades till 22,72 vilket var lägre än Premievalsfonden. Det innebär att 

fonden har en lägre risk jämfört med den andra pensionsfonden. Den riskjusterade 

avkastningen enligt Sharpekvot var -0,26. En negativ kvot innebär att den riskfria räntan är 

högre än fondens avkastning. Detta resultat innebär att fonden har förvaltats mycket dåligt. 

Pensionsspararnas höga risktagande är därmed inte förenligt med fondens låga avkastning. 

Efter beräkningar av Modigliani-Modigliani visar fonden ett ytterligare negativt riskjusterat 

värde på -22,76 %. Detta innebär att Premiesparfonden hade en underavkastning. 

 

Premievalsfonden 

Premievalsfonden genomsnittliga avkastning beräknades till 11,37 %, vilket var bättre än 

Premiesparfonden. Standardavvikelsen uppgick till 27,36. Därmed hade fonden en högre risk 

än Premiesparfonden. I studien hade Sharpekvot ett resultat på -0,28. Även för denna 

pensionsfond var den riskfria räntan betydligt högre än fondens avkastning. Fondens risk är 

därmed för hög i förhållande till den låga avkastningen. Riskjusterad avkastning mätt utifrån 

Modigliani-Modigliani visade en negativ avkastning på -23,26 %. Premievalsfonden hade 

även den en underavkastning. Detta resultat visar på en lägre riskjusterad avkastning än för 

Premiesparfonden.  

 

5.4 Jämförande analys av samtliga fonder 
  

Det går tydligt att se att både bankernas Sverigefonder och Östeuropafonder har gått betydligt 

bättre än AP7s fonder både sett till avkastning och riskjusterad avkastning. När man jämför 

bankernas fonder med varandra har Östeuropafonderna haft en betydligt bättre genomsnittlig 

avkastning. Sverigefonderna hade däremot en lägre risk jämfört med Östeuropafonderna, 

vilket troligtvis är förklaringen till en lägre avkastning. Trots att AP7s fonder ligger på en 

ungefärlig lika risknivå som Sverigefonderna har AP7s fonder en negativ genomsnittlig 

avkastning under perioden.  
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Vid rangordningen av samtliga fonderna kan man tydligt se att Östeuropafonder haft den 

högsta riskjusterade avkastningen enligt både Sharpekvot och Modigliani-Modigliani. Medan 

AP7s fonder haft den lägsta riskjusterade avkastning. SEB Östeuropafond var den fond som 

har presterat bäst när man ser till Sharpekvot. Jämför man däremot resultatet med Modigliani-

Modigliani får man en annan vinnare, Swedbank Robur Östeuropafond. Om man 

sammanställer de riskjusterade resultaten ser man att Swedbank Robur Östeuropafond gått 

bättre, eftersom den kom på andra plats i rangordning av Sharpekvot. 

 

Man kan se ett tydligt mönster mellan risk och avkastning bland samtliga Östeuropafonder. 

Östeuropafonderna med en högre risk har haft den högsta genomsnittliga avkastning samt 

riskjusterad avkastningen. Sverigefonderna med en lägre risk hade däremot ett sämre resultat 

när man tittar på risk och avkastning. Enligt bankernas faktablad ligger Sverige- och 

Östeuropafonderna på samma risknivå, vilket inte är förenligt med vårt resultat. Då 

beräkningar visar att Sverige- och Östeuropafondernas risk skiljer sig åt. Östeuropafonderna 

har en högre risk än Sverigefonderna.  

 

AP7s fonder har den lägsta risken av samtliga fonder. Om man jämför Sverigefondernas 

riskjusterade avkastning med AP7s pensionsfonder har Sverigefonderna ett betydligt bättre 

resultat. Sett till risken bör inte AP7s fonders resultat varit så mycket sämre än 

Sverigefondernas. Premiesparfonden och Premievalsfonden var de enda fonderna som hade 

ett negativt resultat sett till avkastningen i förhållande till deras risk. Av detta kan man 

konstatera att de svenska pensionsfonderna inte gått som förväntat. Sjunde AP-fonden hade 

ett underpresterat resultat sett till marknadens riskpremie. Att pensionsfonderna var 

underpresterade kan ses genom figur 6 där fondernas genomsnittliga avkastning var lägre än 

marknadens riskpremie. 
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6 Slutsats 

 

Här presenteras författarnas slutsats.  

 

i) Hur ser de fyra storbankernas aktiefonders riskjusterande avkastning ut? 

 

Studien visar att storbankernas Östeuropafonder presterat bäst av samtliga fonder. Resultatet 

var relativt väntat då Östeuropafonderna enligt våra beräkningar haft den högsta risken av 

samtliga fonder i undersökningen. Här kan man dra slutsatsen att teorin om att en högre risk 

ger en högre avkastning stämmer. Östeuropafonderna har haft en överavkastning enligt 

Modigliani-Modigliani. Medan Sverigefonderna haft en underavkastning. Om man däremot 

ser till Sharpekvot var resultaten nästintill likvärdiga för bankfonderna. Man kan konstatera 

att under tidsperioden 2003-2009 var det mycket bra att placera sitt aktieinnehav i fonder på 

den Östeuropeiska tillväxtmarknaden.  

 

ii)Hur ser Sjunde AP-fondens riskjusterade avkastning ut? 

 

Författarna kan konstatera att de två pensionsfonderna gett ett negativt resultat vid samtliga 

utvärderingar av AP7s riskjusterade avkastning. Något positivt för pensionsspararna var att 

Premiesparfonden haft ett något bättre resultat än Premievalsfonden. Därmed kan man dra 

slutsatsen att det varit bättre för de svenska pensionsspararna som inte gjort ett aktivt val av 

sin premiepension.   

 

 iii) Stämmer det att den Sjunde AP-fonden har en underpresterad avkastning? 

 

Undersökning visar att påståendet stämmer att Sjunde AP-fonden har haft en underpresterad 

avkastning under den valda tidsperioden. Utifrån de riskjusterade måtten är AP7s två fonder 

de fonderna som haft det lägsta resultatet. Ingen annan av de studerade fonderna har haft en 

sådan hög negativ avkastning som pensionsfonderna i AP7.   
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iiii) Kan man se någon skillnad om man jämför resultaten mellan storbankernas 

aktiefonder och Sjunde AP-fonden sett till den riskjusterade avkastning? 

 

Vid en slutlig jämförelse av samtliga fonder kan författarna konstatera att storbankernas 

fonder uppvisat mycket högre riskjusterad avkastning än AP7. Som nämnts tidigare har de 

undersökta Östeuropafonder presterat bäst. När man tittar på resultatet för respektive bank är 

Swedbank en klar vinnare sett till studiens undersökta prestationsmått. 

  

Slutligen vill vi betona att resultatet från Sjunde AP-fonden under den valda mätperioden är 

ett exempel på hur otroligt dåligt svenskarnas pensionsmedel förvaltas av staten i 

premiepensionssystemet. Man kan fråga sig vad detta häpnadsväckande resultat kan beror på.  
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7 Framtida forskning 

 

Här presenteras författarnas förslag till framtida forskning.  

 

En vidare forskning av studien skulle kunna utföras, genom en undersökning av den 

riskjusterade avkastningen för den Sjunde AP-fonden efter omstruktureringen år 2010. Har 

pensionsfonden presterat bättre efter förändringen? Om så är fallet vad är de bakomliggande 

faktorerna. Det kan även vara intressant att studera ett större antal fondgrupper än Sverige- 

och Östeuropafonder. Finns det någon fondgrupp som har ett bättre resultat än 

Östeuropafonderna?  
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