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Sammanfattning 

 

Titel: Vilka aktiefonder är det bästa att investera i? 

 - En undersökning av Sverige- Asien och Rysslandfonder.  

Nivå: Kandidatnivå (C) i företagsekonomi   

Författare: Daniella Barhanko och Ferhat Bulduk 

Handledare: Åke Bertilsson 

Datum: 2012-06-01 

Bakgrund och problem: Fondsparandet har under senaste 30 åren ökat kraftigt i Sverige, där 

befolkning såg en möjlighet till att säkra upp en framtid. Dagens situation angående 

information om fonderna ser ut på så vis att internet har möjliggjort tillgängligheten, vilket 

kan göra det svårt för spararen att välja bland urvalet av fonderna. Därmed kan valet hamna 

på att låta en förvaltare från en av storbankerna som Handelsbanken och Swedbank att sköta 

fonderna. Frågan som författarna ställer sig är från vilka av de utvalda förvaltarna 

Handelsbanken, Swedbank och andra fondbolag som fonderna är mest lönsamma att investera 

i? 

Syfte: Huvudsyftet med denna undersökning är att se vilka av fonderna ur de valda 

fondgrupperna som presterat främst under en femårsperiod och de som är bäst att investera i. 

Delsyftet är att undersöka om det föreligger något samband mellan risken och avkastningen 

för de utvalda fonderna. 

Metod: Studien är baserad på forskningsstrategin kvantitativ undersökning. Sekundärdata och 

hårddata är främst inhämtad från förvaltarnas årsberättelser och Morningstar. Urvalet är på 32 

fonder och data förblir av historisk fakta från ett femårsperspektiv. Författarna tillämpar egna 

beräkningar av genomsnittlig aritmetisk avkastning, Sharpe-kvoten och standardavvikelse för 

fonderna. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet av de undersökta kategorierna, det vill säga Sverige- 

Småbolag – Medelstora bolag och Storbolag, Asienfonder och Rysslandfonder visade på ett 

starkt samband vid en gemensam regression för samtliga 32 fonder. Där åskådliggjordes det 

att tre fonder gått betydligt bättre än förväntningarna och tre fonder som gått avsevärt sämre 

än väntat. Nästintill av de resterande fonder hade gått som förväntat. De enskilda 

regressionerna för varje kategori visade att tre av fem grupper hade ett starkt positivt 

samband. De andra kategorierna hade nollkorrelation, som påvisade att dessa aktiefonder inte 

hade någon samvariation. 
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Begreppsförklarning    

Avkastning  

Avkastningen är den vinst som spararna förhoppningsvis får tillbaka i och med investeringen i 

fonder. Den procentuella förändringen i uträkningarna av avkastningen kommer att tillämpas i 

beräkningar för denna studie och redovisas som ett femårigt genomsnittligt aritmetiska 

medelvärde.  

Förvaltare  

Vid nämnandet av förvaltare i uppsatsen är det professionella förvaltare som tillhör ett 

bolag/företag som sköter fonderna. Det är antingen en eller flera förvaltare som normalt 

förvaltar fonderna och bestämmer vart dess tillgångar ska placeras.  

Korrelation  

Korrelationen visar om det föreligger något samband
1
, i studien ämnar det förhållandet mellan 

risken och avkastningen för aktiefonderna.   

Regression 

Regression är ett statistiskt mått som visar om det förekommer något linjärt samband mellan 

två eller fler variabler
2
, i denna undersökning avser de valda variablerna risk och avkastning.  

Risk  

Vid denna benämning är det den risken som fonderna har. Risken beräknas av Sharpe- kvoten 

och är ett riskjusterat avkastningsmått
3
, samt standardavvikelsen som är ett statiskt riskmått, 

som bland annat visar hur stora risker som förvaltaren tagit
4
.  

Spararna  

Spararna som benämns i denna uppsats är privata investerare som väljer att placera sina 

pengar och besparingar i fonder. De köper in sig i fonderna och får i utbyte fondandelar, 

därmed blir de andelsägare. Fonderna är förvaltade av olika fondbolag som har en eller flera 

förvaltare.  

                                                           
1
 De Ridder (2008), s.61 

2
 Gavelin & Sjöberg (2007), s. 185 

3
 Ibid., s. 254 

4
 http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation, 2012-04-20 

http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien, uppsatsens syfte, problemdiskussion, 

problemformulering och avgränsningar. Detta kapitel är till för att ge läsaren ett intryck och 

förståelse kring det valda ämnet och frågeställningen, samt grundtanken bakom denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

När svenska folket började spara i fonder för ca 30 år sedan fanns det endast 17 fonder till ett 

totalt värde av 1 miljard kronor. Jämfört med dagens fondmarknad där det finns över 4000 

fonder, visar det på en betydligt större skillnad
5
. Denna tillväxt är ett tecken på att 

fondsparandet i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Beräkningar visar att upptill 82 % av 

den vuxna befolkningen i Sverige spara i fonder
6
.  

 

Intresset kring fondsparandet för svenska folket växte kraftigt när allemansfonderna startades 

för ca 30 år sedan. Allt fler svenskar valde att placera sina besparningar i fonderna och en 

ökad möjlighet till frihet och trygghet med uppbyggande av ett sparkapital, påstods vara en av 

de allra främsta anledningarna. Ett annat alternativ till en säkrad framtid var att många 

svenskar valde att placera sina besparningar i fonderna för en kommande pension
7
.  

 

Den finansiella krisen som drabbade världen år 2008 påverkade världsekonomin på ett flertal 

sätt. Däribland den oron som funnits drabbade det svenska nettosparandet år 2011. 

Fondförmögenheten uppgick då till 1 819 miljarder kronor, en minskning på 145 miljarder 

kronor. De reducerade investeringarna i aktiefonderna var en av orsakerna till 

fondförmögenhetens avtagande. Trots det fortsatte aktiefonderna dominera bland övriga 

fondtyper och uppgick till värde av 949 miljarder kronor
8
.  

 

En gemensam dominering av den svenska fondmarknaden till en marknadsandel av 60 % har 

storbankerna Handelsbanken och Swedbank i sällskap av Nordea och SEB
9
. Storbankernas 

dominans på fondmarknaden är med anledningen av att de fanns med när intresset för 

fonderna började ha sin tillväxt i och med allemansfondernas start. En annan orsak är de 

                                                           
5
 http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf, 2012-04-10 s.3, 6 

6
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Trycksaker%20och%20original/Utblick%202011_12_webb.pdf, 

2012-04-10 , s.5  
7
 http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf, 2012-04-10, s.3 

8
 http://www.fondbolagen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2012/Arsrapport-Sa-blev-fondaret-2011/, 2012-04-11 

9
 http://www.privataaffarer.se/fonder/storbanker-dominerar-fondmarknaden-314204, 2012-04-11 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Trycksaker%20och%20original/Utblick%202011_12_webb.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
http://www.fondbolagen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/2012/Arsrapport-Sa-blev-fondaret-2011/
http://www.privataaffarer.se/fonder/storbanker-dominerar-fondmarknaden-314204
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bankkonton som spararna har i storbankerna som oftast är anknutna till fonderna och det gör 

att de kopplas samman till storbankerna. De skattemässiga inlåsningseffekterna och 

kapitalvinsten som beskattas vid fondbyte, försvårar spararnas vilja att byta fonder och de 

väljer oftast att ha kvar de hos storbankerna. Fondbolagens Förening har kommit med 

önskemål för att lösa detta skattemässiga problem
10

, som nu tyckts nått fram i och med det 

nya investeringssparkontot, ISK. Denna nya sparform kommer förhoppningsvis göra spararna 

mer aktiva på fondmarknaden. Investeringssparkontot kan dessutom leda till att de privata 

investerarna köper mer aktiefonder eller eventuellt sprida ut sina investeringar, vid en så 

kallad riskspridning
11

.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Fondsparandet har som nämnts tidigare, ökat sedan det blev populärt för ca 30 år sedan, då 

befolkningen insåg en ökad möjlighet för sina besparningar. När spararna ska välja fonder 

måste de ta hänsyn till vilka risker som uppkommer för de olika fonderna och dess storlek, 

och forskarna Chen, Hong, Huang och Kubik (2004) skriver om detta. Forskarna talar om 

fondernas storlek som drar med sig olika typer av fördelar, så som mer tillgång till 

efterforskningar och lägre utgiftsnivåer. En synpunkt som nämndes var att de större fonderna 

förfogar över större tillgångar som ökar deras möjligheter, men samtidigt anses undergräva 

fondernas prestation. Skillnaden vid en mindre fond är att förvaltarna tycks fritt kunna placera 

sina tillgångar i deras ”bästa idéer”. En större fond pressas att investera i mindre bra idéer och 

ta större positioner för varje aktie än optimalt. Detta anses skada prestationen för fonden. I 

artikeln nämndes likaså en undersökning som Grintblatt och Titman gjort. Där valdes ett lite 

urval av fonder från år 1974- 1984 ut. Undersökningen visade på blandade bevis i egenskap 

av att fondernas avkastning inte stämde överens med dess storlek
12

.  

 

Vidare finns det andra faktorer som påverkar fondernas prestation och dessa är de olika 

händelserna som inträffar runt om i världen. En specifik händelse är finanskrisen som skedde 

år 2008 och berörde olika marknader i världen, därtill den ryska - och asiatiska 

aktiemarknaden. Dessa har haft det tufft de senaste åren, men trots det har en utveckling skett 

i viss positiv bemärkelse. De inhemska resurser och tillgångar som finns i länderna är orsaker 

                                                           
10

 Nilsson (2004), s.41 
11

 http://www.privataaffarer.se/fonder/storbanker-dominerar-fondmarknaden-314204, 2012-04-11 
12

  Chen J, Hong H, Huang M, Kubik D. Jeffrey. Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of 
Liquidity and Organization, 2004 

http://www.privataaffarer.se/fonder/storbanker-dominerar-fondmarknaden-314204
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till den positiva utvecklingen, vilket håller länderna stabila. I Ryssland gynnas ryska bolag 

exempelvis av investeringar som görs inom råvarusektorn som genererar i avkastning. 

Tillväxten som sker på tillväxtmarknaden är något som likaså gynnar de ryska bolagen och 

ger mer placeringsmöjligheter
13

. Den största faktorn i Rysslands positiva utveckling är 

tillgången på olja som finns i landet. Ju mer oljepriset stiger i Ryssland, desto starkare tecken 

blir det på tillväxten och detta har framvisat sig det senaste året
14

. Ska en investering ske 

långsiktigt är Rysslandfonder oftast en bra investering och ger en bra avkastning. Kortsiktigt 

sätt är det en dålig lösning, detta på grund av landets turbulenta marknad och svårigheter 

tillkommer för att träffa dessa toppar och dalar
15

. 

 

Asienfonder har haft en enorm tillväxt och den främsta orsaken anses vara den inhemska 

konsumtionen som ökat starkt. I Asien förekommer det länder som haft kraftiga tillväxter 

under de senaste åren, dessa är Kina och Indien. Väljer en sparare att placera sina 

besparningar på den asiatiska marknaden finns det goda möjligheter men stora risker 

tillkommer med dessa
16

. 

 

1.3 Problemformulering 

Författarna anser att problemet med dagens fondsparande är det breda urvalet av fonder och 

informationen som finns tillgängligt, vilket kan skapa problem för spararna med valet kring 

fonderna. Därmed anses det möjligtvis vara enklare att gå till en av storbankerna som 

Handelsbanken och Swedbank. Detta för att enkelt kunna välja ut några fonder och sedan låta 

en förvaltare sköta fonderna. Författarna ställer sig nu frågan om vilka som ger den bästa 

avkastningen för spararna, är det storbankerna eller de olika fristående bolagen?  

 

1.4 Frågeställning 

Följande frågeställningar har valts ut för denna studie:  

 Vilka fondgrupper är det bäst att investera i ur ett sparande perspektiv? 

 Föreligger det något samband mellan risk och avkastning?  

                                                           
13

 Lukashin Y, Lukashin I. The development of mutual fund market in Russia, 2009 
14

 https://www.avanza.se/aza/press/tema/oljepriset/200026/visa.jsp, 2012-04-19 
15

 http://www.dn.se/ekonomi/ryska-fonder-bra-pa-lang-sikt, 2012-04-11 
16

 http://www.skandia.se/investeringskatalog/fonder/aktiefonderasien.html, 2012-04-11 

https://www.avanza.se/aza/press/tema/oljepriset/200026/visa.jsp
http://www.dn.se/ekonomi/ryska-fonder-bra-pa-lang-sikt
http://www.skandia.se/investeringskatalog/fonder/aktiefonderasien.html
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 Hur ska en lyckad avkastning ske och vilka faktorer ska en sparare ta hänsyn till?  

 

1.5 Syfte 

Huvudsyftet med denna undersökning är att se vilka av fonderna ur de valda fondgrupperna 

som presterat främst under en femårsperiod och de som är bäst att investera i. Delsyftet är att 

undersöka om det föreligger något samband mellan risken och avkastningen för de utvalda 

fonderna. 

 

1.6 Avgränsning  

Undersökningen är avgränsad till enbart aktiefonder, då många svenskar väljer att investera i 

dessa. Fondgrupperna kommer att vara från Sverige- Asien och Rysslandfonder, av 

anledningen att få till ett brett urval att välja bland. Urvalet för Asien- och Rysslandsfonder är 

på grund av, som tidigare sagts, att de har varit tillväxtstarka på fondmarknaden och ska 

generera i bra avkastning.  

 

I och med att undersökningens tidsram har författarna valt en femårsperiod (år 2007-2011). 

Dessa år anses aktuella och intressanta för dagsläget, dessutom är det ett bra perspektiv att 

utgå ifrån. Tidsperioden kommer ge läsarna en bra överblick över fondernas utveckling och 

visa huruvida risken påverkar fondernas avkastning.  

 

Antalet fonder som blivit utvalda från Sverige, Asien och Ryssland är totalt 32 stycken. 

Avgränsningen är gjord med anledning av den tidsram som har utgetts och författarna anser 

att det är tillräckligt som undersökningsunderlag. 

2 Metod  

I detta kapitel redogörs uppsatsens tillvägagångssätt och presentationen av den valda 

metoden till studien, samt på vilket sätt frågeställningen till undersökningen kommer att 

besvaras. Slutligen kommer urvalet av undersökningen behandla, korrelation och regression 

presenteras och sedan diskuteras källkritiken.  

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ  

Bryman och Bell (2005), tar upp de två forskningsstrategier kvalitativ och kvantitativ. Vid 

den kvantitativa forskningsstrategin analyseras och samlas in data som sedan testar data till 

relation för en teori, tonvikten läggs på kvantifieringen. Denna strategi innehåller ett deduktivt 
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synsätt mellan teorin och den praktiska forskningen. Sedan sker en prövning av teorier i mån 

av att lyckas med sitt syfte för undersökningen
17

.  

Gällande den kvalitativa forskningsstrategin tillämpas det ”mjuk data” i form av bland annat 

intervjuer, vilket är skillnaden för de olika strategierna. Vidare är individens uppfattning och 

tolkningen om verkligheten som styr forskningssättet. Induktionen genererar teorier och den 

anknyts till den kvalitativa forskningsstrategin
 18

. 

Författarna anser att den kvantitativa forskningsstrategin kommer ge undersökningen en bra 

angreppsätt att utforska kring utvecklingen för fonderna, ur den utvalda tidsperioden. Därmed 

valdes denna forskningsstrategi att utgå ifrån i studien.    

 

2.2 Deduktion och Induktion  

Vid val av vetenskapliga angrepp finns det vanligen två angrepp att välja emellan, deduktion 

och induktion. Deduktion innebär att slutsats dras från de generella teorierna till att gälla i 

konkreta sammanhang. Vidare att konkreta hypoteser härleds från befintlig teori och empiri
19

. 

Forskarens åsikt kan på så sätt förstärkas eftersom forskningen redan finns i en befintlig teori. 

På forskningsvägen upptäcks från enskilda fall till en princip eller allmän lag. Deduktion kan 

med enkelt uttryck beskrivas, teori  observationer/resultat
20

. 

 

Induktion förutsätter att slutsatser dras från det konkreta till det generella
21

. Vid tillämpning 

av en induktiv ansats är insamling av data en viktig aspekt. Därefter leder ansatsen till att hitta 

generella mönster som kan göras till teorier, det vill säga att insamling av data sker och sedan 

härledas och bestäms teorier
22

. Forskaren prövar i denna ansats att skapa mål och 

föreställningar om hur han/hon vill formge sitt mål, följaktigt att denne skapar en ny teori
23

.  

Induktion kan med enkelt uttryck beskrivas, observationer/resultat  teori
24

.  

Undersökningen är baserad på existerande teorier och det leder till att deduktion kommer att 

appliceras. Detta vetenskapliga angrepp kommer att hjälpa studien analysera kring risken och 

avkastningen för samtliga 32 aktiefonder.  

                                                           
17

 Bryman & Bell (2005), s.40  
18

 Ibid., s.40  
19

 Tufte, (2002), s.35, 258 
20

 Bryman & Bell (2005), s.25 
21

 Ibid., s.25 
22

 Tufte (2002), s.35, 261 
23

 Bryman & Bell (2005), s.23-24 
24

 Ibid., s.25 
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2.3 Motivering av metod 

Den valda metoden innefattar kvantitativ forskningsstrategi och studien omfattar 

undersökning av data och räkneoperationer i form av hårddata som sker i siffror och 

statistik
25

. I undersökningen insamlas data om fonderna från Morningstar och årsberättelser, 

som består av sekundärdata och hårddata. Uppgifterna består även av historisk fakta från ett 

femårsperspektiv av de utvalda fonderna. De siffror som insamlas kommer att beräknas och 

tillämpas i regressionen, samt appliceras korrelation. Undersökningen av dessa mått kommer 

att avgöra om det föreligger något samband mellan risken och avkastningen. Det 

genomsnittliga aritmetiska medelvärdet tillämpas vid uträkning av avkastningen. Franco 

Modigliani och Leah Modigliani stödjer i artikeln ”Risk- Adjusted Performance” (1997) 

användningen av det aritmetiska medelvärdet vid beräkningen av risk och avkastning. De 

anser att det aritmetiska medelvärdet mäter avkastningen på en investering som hålls konstant 

på en ursprunglig nivå, vilket förutsätter oftast en högre avkastning än det geometriska 

medelvärdet
26

. Stöd ges också från Bodie, Kane och Marcus, då de anser att det aritmetiska 

medelvärdet är lämpligare att tillämpa än det geometriska medelvärdet
27

.  

 

2.4 Val av data  

Representativt urval och subjektivt urval är två metoder som kan tillämpas vid 

tillvägagångssättet av insamlingen av urvalet. Vid användningen av representativa urval är det 

slumpen som avgör
28

. Subjektivt urval förutsätter att urvalet görs efter eget omdöme och man 

är oftast inte säker på slutresultatet
29

. Den senare metoden kommer att tillämpas vid valet av 

fonderna. Fonderna inhämtades från Morningstars databas, där det fanns fakta tillgängligt om 

de kriterier som ingick i undersökningen. Dessa var startdatum, fonderna skulle senaste vara 

startade år 2007 eftersom undersökningens tidsram innefattar ett femårsperspektiv, samt att de 

skulle ha den svenska valutan och likartade placeringsstrategier. Övriga kriterier var 

bolagsstorlek och aktievärdering, det vill säga vart förvaltare placerade tillgångarna, samt 

minsta insättningskrav i fonden. Kriterier var utvalda för att få fonderna likartade och nå en 

någorlunda jämn fördelning bland de olika kategorierna. Författarna ansåg att det var en bra 

grund för att upprätta ett tillförlitligt resultat vid tillämpningen av utvalda måtten, regression 

                                                           
25

 Tufte (2002), s.69 
26

 Modigliani F, Modigliani L. Risk- Adjusted Performance, 1997 
27

 Bodie, Kane & Marcus (2002), s.811 
28

 Tufte (2002), s.134 
29

 Holme & Solvang (1997), s.184 
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och korrelation.  

 

2.5 Genomförandet av studien  

Vid inledning av studien inhämtades som tidigare nämnts, information om fonderna från 

Morningstar och årsberättelser från de olika förvaltarna av fonderna. Informationen från 

årsberättelserna applicerades vid egna beräkningar av det riskjusterade avkastningsmåttet 

Sharpe-kvoten, standardavvikelse och det genomsnittliga aritmetiska medelvärdet för 

avkastningen av de olika fonderna. Beräkningen av Sharpe-kvoten tillämpades med hjälp av 

riskmåtten avkastning och standardavvikelse, samt den riskfria räntan. Den riskfria räntan 

inhämtas från Riksbankens hemsida och är statsobligationer från perioden 2007 med 5-årig 

löptid
30

. Uträkningarna som utfördes för fonderna fördes in i dataprogrammet Excel, detta 

underlättade hanteringen av datamängden. Dataprogrammet SPSS användes vid tillämpning 

av regressionen. I programmet kunde det utföras ett spridningsdiagram, samt visa 

korrelationen.  

 

2.6 Urval  

De utvalda fonderna från Sverige- Asien och Rysslandfonder kommer att presenteras nedan. 

Urvalet blev 5 fondgrupper från 11 olika förvaltare, där storbankerna Handelsbanken och 

Swedbanks fonder kommer att jämföras med de övriga förvaltarnas fonder. Totalt tillämpas 

32 fonder i undersökningen. Sverigefonderna innefattar 3 fondgrupper, Små- Medelstora och 

Storbolag. Författarna anser att alla tre fondgrupper skall tillämpas i undersökningen med 

anledningen av att skapa en bra grund med ett brett urval för spararna att välja ibland.  

 

De utvalda Sverige- Asien och Rysslandfonder som tillämpas i undersökningen är:  

Sverige Småbolag Sverige Medelstora 

bolag 

Sverige Storbolag 

AMF Aktiefond Småbolag Didner & Gerger Aktiefond 

Sverige 

Länsförsäkringar 

Sverigefond 

DNB Sweden Micro Cap Skandia Småbolag Sverige Carnegie Sverigefond 

Länsförsäkringar 

Småbolagsfond 
Carnegie Strategi Skandia Världsnaturfond 

                                                           
30

 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g7-
SEGVB5YC=on&from=2007-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma, 2012-05-09 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g7-SEGVB5YC=on&from=2007-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g7-SEGVB5YC=on&from=2007-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma
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Swedbank Robur 

Småbolagsfond Sverige 

Lannebo Småbolag  AMF Aktiefond Sverige 

Swedbank Robur Stella 

Småbolag 
Handelsbanken Astra Zeneca 

Allemansfond 

Swedbank Robur 

Sverigefond 

Handelsbanken Svenska 

Småbolag 
 

Swedbank Robur Svensk 

Aktieportfölj 

 

Banco Ideell Miljö 

 Swedbank Robur Exportfond     Handelsbanken SBC 

Bofonden 
                                     Handelsbanken 

Sverigefond 

  

Rysslandfonder Asienfonder 

East Capital Rysslandfond Länsförsäkringar Asienfond 

Carnegie Rysslandsfond Skandia Asia 

Alfred Berg Ryssland  Carnegie Indienfond 

Swedbank Robur Rysslandfond Swedbank Robur Pacificfond 

 Banco Fjärran Östern 

 Handelsbanken Lux Far East  

 Handelsbanken Asienfond 

 

 

2.7 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet kopplas samman med den kvantitativ undersökning och kommer 

att tillämpas i denna uppsats. Det som är intressant med reliabiliteten är huruvida måttet som 

tänkt används i själva undersökningen är pålitligt eller inte. Det kan beskrivas som 

tillförlitlighet och vid en undersökning av ett nytt test kan användning tillkomma av samma 

mått. Detta för att undersöka om resultatet är densamma eller om det skett en avvikelse i form 

av kortvariga eller slumpmässiga förutsättningar 
31

. En hög reliabilitet innebär att reslutat har 

varit densamma från föregående undersökning. Flera forskare som undersökt likartade ämnen 

och kommit fram till liknande reslutat, påvisar hög reliabilitet för undersökningen som 

utförts
32

.  

 

 

                                                           
31

 Bryman & Bell (2005), s.48 
32

 Tufte (2002), s.28-29  
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I denna studie undersöks olika fondgrupper som eventuellt skall investeras i, samt om det 

föreligger något samband mellan risk och avkastning. För att denna uppsats ska innehålla hög 

reliabilitet har informationen om fonder och dess historik, inhämtas från Morningstar, 

Fondbolags förening och de olika fondbolagen. Alla informationskällor anses vara säkra och 

väletablerade, vilket ska generera i hög tillförlighet. Urvalet av de 32 olika fonderna ska ge 

författarna tillräckligt med underlag för att sedan kunna generalisera slutsatsen och svara på 

syftet. 

 

2.8 Validitet  

Betydelsen av validitet för en undersökning är att bedöma om data är giltigt och relevant för 

ämnet som undersöks. Validitet ska tillämpas i undersökningen och stärka upp informationens 

relevans, vilket ska ses som ett kvalitetskrav
33

. Måtten i undersökningen ska även visa om 

dessa är ”valid”, giltigt för ämnet som appliceras i uppsatsen, samt om de verkligen speglar 

det som begreppen symboliserar. De mått som författarna ämnat använda är regression 

korrelation, samt beräknas Sharpe-kvoten, avkastning och en standardavvikelse.  

 

Det finns olika former av validitet, internt och externt. Den interna validiteten handlar om 

variablerna och resultat som förekommer mellan två variabler eller fler. Vidare om dessa är 

hållbara eller inte och speglar ett kausalt förhållande. Oberoende och beroende variabeln ingår 

i nämnandet av kausalitet och ett kausalt inflytande är något som den oberoende variabeln 

utövar, vilket den beroende variabeln är en verkan av denna
34

. I denna uppsats kan risken ses 

som den oberoende variabeln och effekten av denna är beroende variabeln, avkastningen. 

Fondens avkastning ska vara beroende av risken som den är uppsatt till.  

 

Den externa validiteten visar om generalisering kan ske av resultatet från en undersökning, 

förutom det typiska innehållet i undersökningen
35

. Betydelsen av denna uppsats är att 

undersöka huruvida de valda fonderna och dess storlek kommer att bli väsentligt för själva 

studien. 

                                                           
33

 Tufte (2002), s.47-48 
34

 Bryman & Bell (2005), s.48-49 
35

 Ibid., s.49 
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2.9 Korrelation 

Korrelationen visar om det finns något positivt eller negativt samband mellan två variabler, 

samt kan det ske en nollkorrelation mellan dessa variabler. För att få fram ett resultat används 

korrelationskoefficienten, vilket är ett tal som ska vara mellan + 1.0 och – 1.0. Här räknas det 

ut om portföljens risk och en uträkning kan inte ske utan aktiernas korrelation.  

 

Vid ett positivt samband mellan exempelvis aktier påvisar de en positiv samvariation och att 

korrelationen är positivt. Detta betyder att hög avkastning förekommer för de aktierna 

samtidigt. Det positiva sambandet kan även visa sig vara antingen ett starkt eller svagt 

samband. För ett starkt samband måste korrelationen ligga nära + 1.0 och vid ett svagt 

samband ligger korrelationen närmare noll. När korrelationen visar sig vara närmare noll, 

leder det till att de två aktierna absolut inte har någon samvariation och slumpen styr 

sambandet mellan dessa.  

 

När korrelationen ligger nära – 1.0 visar det på ett starkt negativ samband för aktierna och ett 

svagt negativt samband ligger här också närmare noll. Om korrelationen visar sig vara negativ 

tyder detta på att aktierna rör sig åt motsatta håll. Innebörden av detta är att vid jämförelse för 

två aktier, går den ena aktien i en riktning, det vill säga att ha en bra dag eller månad . Vidare 

visar den andra aktien på en svag utveckling och vice versa. När avkastningen överstiger 

medelvärdet anses aktien ha en bra dag eller månad, som innebär en bra utveckling. Samtidigt 

som en dålig utveckling understiger avkastningens medelvärde
36

. 

 

2.10 Regression 

Regressionen är en statistik metod som först och främst demonstrerar om det förekommer ett 

linjärt samband mellan två eller fler variabler
37

. Vid denna analys kommer många värden att 

undersökas, därmed används ett spridningsdiagram. Detta diagram ger en klar bild över det 

möjliga sambandet som sker. Avsett för undersökningen är att på bästa sätt visa om de olika 

fonderna har något samband sinsemellan. Regressionslinjen appliceras om bedömningarna 

görs vid förekommandet av ett linjärt samband mellan de valda variablerna och 

korrelationskoefficienten hjälper till att mäta styrkan på detta samband
38

.  

                                                           
36

 Gavelin & Sjöberg (2007), s. 155-156 
37

 Ibid., s.185 
38

 Dahmström (2011), s.218 
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Vid undersökningen av förekommandet av något samband som är linjärt, menas om Y i 

genomsittlig förändring är lika stor för en ändring av X som är given. Detta oberoende av 

vilket X-värde det utgåtts ifrån. Den beroende variabeln är Y, undersökningsvariabeln och X 

är den oberoende variabeln, bakgrundsvariabeln
39

.   

Formeln för regressionslinjen är:  

Y= a+ bX 

 

Y= Den beroende variabeln 

X= Den oberoende variabeln 

b= Denna tolkas som lutningen på linjen, vilket är den genomsnittliga förändringen i Y om X 

ökar en enhet. 

a= Linjens intercept, Y-värdet då x= 0
40

 

 

 

2.11 Källkritik  

Informationen som ämnar uppsatsen är inhämtad främst från Morningstar och Fondbolags 

förening, där de båda anses vara tillförlitliga källor. Förvaltarnas årsberättelser användes för 

insamling av de historiska data från fonderna och de anses vara pålitlig informationsgivare. 

Vid teoridelen av uppsatsen har litteratur som rekommenderats av handläggaren applicerats, 

med anledning av relevans och nödvändighet för denna del av uppsatsen. Annan litteratur har 

sökts och inhämtas från olika bibliotek, främst från Södertörns bibliotek.  

 

Författarna har varit källkritiska mot vissa internetsidor, där det sållats bort vissa sidor som 

inte ansågs vara tillräckligt tillförlitliga. Dagstidningar som Dagens nyheter har beaktats i 

uppsatsen, eftersom deras artiklar anses vara väsentliga och tillförlitliga. Författarna tillämpar 

vetenskapliga artiklar i olika avsnitt i uppsatsen och de anses vara relevanta och säkra källor.  

 

                                                           
39

 Ibid., s.219 
40

 Ibid., s.221, 223  
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3 Teori 

I detta avsnitt är syftet att ge läsarna förståelse kring undersökningens ämne och kommande 

slutsatser genom de valda teorierna. Författarna presenterar först begrepp som fonder, risk 

och avkastning och det med anledning av att ge läsarna mer ingående förståelse kring ämnet, 

samt för att kunna besvara på frågeställningarna som undersökningen har. Vidare behandlar 

avsnittet det riskjusterat avkastningsmåttet, Sharpe-kvoten och riskmåttet standardavvikelse. 

Presentationen av de valda teorierna kommer senare användas i den empiriska 

undersökningen.   

 

3.1 Fonder 

Den vanligaste formen av värdepapper är aktier, dessa ingår oftast i en fond och även i 

portföljen av denna. Ett gemensammat ägande är en av signaturerna för en fond, och 

inhandlingen sker i form av en andel i själva fonden
41

. De sparare som väljare att placera i 

fonder kallas fondandelsägare och förvaltaren är den som bestämmer om vart placeringar ska 

ske för fonden. Detta är något som skiljer sig från ägandet av aktier eftersom en sparare inte 

själv kan påverka vart fondens placeringar sker och ansvaret överlåts till en förvaltare
42

. 

När sparare ska ta det avgörande beslut om vilken fond som ska väljas, bör det beaktas de 

olika riskerna i förhållande till det som eftersträvas av investeringen. Något som självfallet 

eftersträvas är hög avkastningen på fonden, men risknivåerna påverka detta. En hög risk för 

fonden innebär att själva fonden kan svänga mycket och det satsade kapitalet kan gå förlorat 

vid dåliga tidpunkter. Skillnad vid en låg risk är det satsade kapitalet som anses vara ganska 

säkert. Dessutom att avkastningen varierar till en viss gräns men inte med mycket. En person 

som har möjlighet till att ta höga risker bör investera i hög risk fonder efter noggrann 

undersökning av fonden
43

.   

 

3.2 Olika typer av fonder 

Utbudet och informationen kring olika fondtyper är stort. Vid en investering finns de olika 

fonder att välja bland och valet kan göras efter spararens investeringsmål beroende på vilken 

tidsperiod och risknivå som eftersträvas. De fonder som kommer att benämnas här nedan är 

aktiefonder, räntefonder, blandfonder, ideella fonder och etiska fonder. Valet av ideella fonder 

och etiska fonder är med anledning av att de förekommer i författarnas val av fonder.  

                                                           
41

 http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-fond/, 2012-06-20 
42

 Bernhardsson (2005), s.92 
43

 Haskel (2000), s.59  

http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-fond/
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3.2.1 Aktiefonder 

En aktiefond kan ha en speciell inriktning som geografisk inriktning på själva fonden och 

denna typ av fond kan bara placera i exempelvis svenska aktier. Sedan finns det inriktningar 

som landsfond och de placerar i enbart ett land som bland annat Sverige, och förknippas med 

den geografiska inriktningen. Andra typer är globala fonder där förvaltaren väljer att placera 

aktier över hela världen. De olika placeringsalternativen som finns i aktiefonderna ger 

spararen möjligheten att placera på olika branscher och i olika länder. Kravet för en aktiefond 

är att investering på minst 75 % av fondförmögenheten ska ske i aktierelaterade instrument 

eller i aktier
44

.  

 

Väljer en sparare att investera i en aktiefond kan denna förvänta sig en högre risk än vid 

placering av räntefonder och blandfonder. Detta på grund av att i en aktiefond varierar värdet 

mer över tiden. Är det tänkt att en investering ska ske i en aktiefond bör en långsiktig 

investering vara i sikte. I annat fall borde en placering av besparingarna ske i räntefonder och 

blandfonder
45

.  

Olika strategier för en aktiefond förekommer när den professionella förvaltaren ska välja 

placeringsstrategi, vilket kan vara breda eller smala. Vid breda strategier väljer förvaltaren att 

investera i hela världen eller i Europa, medan vid smala strategier är det land eller bransch 

investering. Inriktningar för en aktiefond kan vara att välja investera i olika branscher som 

läkemedelsfonder, teknologifonder eller tillväxtfonder. I de olika branscherna finns det 

börsnoterade småbolag, medelstora bolag eller storbolag
46

.    

3.2.2 Räntefonder 

Räntefonder styrs med räntan och förvaltaren ser till hur räntan kommer att röra sig i 

framtiden, vidare sker en placering och valet av löptiden på dessa. Vid en förväntning på att 

räntorna kommer att sjunka, väljer förvaltaren en lång löptid. Anledningen är att avkastningen 

förhoppningsvis blir högre vid sådana förväntningar
47

.  

 

Det finns två typer av indelningar vid räntefonder, korta räntefonder respektive långa 

räntefonder. Inledningen är beroende på typen av räntebärande värdepapper fonder som 

investeringar sker i. Skillnaden mellan dessa två indelningar är risken. Den korta räntefonden 

                                                           
44

 Nilsson (2004), s.32-33 
45

 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html, 2012-04-18  
46

 Bernhardsson (2005), s.11 
47

 Nilsson (2004), s.34-35 

http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html
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brukar benämnas vid två olika namn, dels likviditetsfond eller penningmarknadsfond. Vid 

korta räntefonder bör förväntningar vara på en jämn avkastning, eftersom låg risk är förankrat 

med denna. Som sparare med viljan att investera men önskan att inte ta någon större risk, bör 

investeringen ske i korta räntefonder. De ses även som ett alternativ till sparkontot. De långa 

räntefonderna förknippas med högre risk. Rekommendationer till en sparare är att ha ett 

investeringsperspektiv för tre till fyra år, vid dessa fonder. Signaturen för långa räntefonder är 

förknippade med räntorna, då räntorna sjunker ökar de i värde, samt att dessa fonder köps på 

obligationsmarknaden
48

.  

3.2.3 Blandfonder 

Definitionen för en blandfond är en variation av investeringar sker i både aktier och 

räntebärande papper. Det som styr fördelningen av fonden är valet av jämförelseindexet och 

själva placeringsinriktningen. Avkastningen och risken påverkas vid denna typ av fond, då 

fördelningen skiljer sig mellan olika av blandfonder.  Vid jämförelse av aktiefonder har 

blandfonden normalt lägre risk och ska klara sig bättre när aktiemarknaden sjunker. Har då en 

sparare en vilja att investera i mindre riskfyllda fonder bör blandfonder väljas. En viktig 

aspekt att nämna är att när börsen stiger, stiger inte blandfonderna lika mycket som 

aktiefonderna och detta är något som en sparare ska ta hänsyn till vid en investering av dessa 

fonder
49

.  

3.2.4 Ideella fonder 

Den ideella fonden har kriterier på att ge olika bidrag till ändamål för organisationer som 

arbetar med välgörenhet. Det fungerar på så sätt att en del av fondens fondförmögenhet, 

avkastning eller utdelningen ges bort till dessa organisationer. Miljö, forskning, natur och 

biståndsarbete är några av inriktningar som organisationer kan stödja och bidrag ges till 

dessa
50

. Väljer en sparare att investera i en fond som är en ideell fond bör dessa faktorer tas 

till hänsyn. Spararen bör vara medveten om att avkastningen inte blir lika hög som i en 

investering i andra fonder, då en del av vinsten ges bort.  

3.2.5 Etiska fonder  

De olika kriterierna som ingår för en etisk fond kan vara positivt eller negativt lagda. Vid 

positiva kriterier kan det vara företag som arbetar med ökad jämställdhet eller för en bättre 

miljö. Fonden väljer där att placera en del av aktierna. Negativa kriterier är sådana som att 

inte placera i företag som arbetar med vapen, tobak eller alkohol. Fondbolagens förening har 

                                                           
48

 Ibid., s.34-35 
49

 Bernhardsson (2005), s.35 
50

 Nilsson (2004) s.38 
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etiska riktlinjer som de olika etiska fonderna måste följa
51

. En sparare som vill ta ställning 

emot vissa företeelser bör undersöka vad fonderna ställer sig emot och sedan investera i etiska 

fonder.  

 

3.3 Risk  

3.3.1 Risk  

Risk kan definieras som att de pengarna som investeras kan minskas i värde. Vid sparandet i 

sparkonton finns ingen risk, då pengar inte växer eller ökar i värdet. Därför väljer många 

sparare att spara i exempelvis fonder som ger en viss avkastning beroende på typen av risk 

som fonden är förknippad med. Oftast brukar högre risk vara sammanbundet med högre 

avkastning. Hamnar valet på sparformen aktiefonder bör medvetenheten finnas om 

aktiemarknadens humörsvängningar, det vill säga upp och nedgången på marknaden som kan 

variera kraftigt
52

. 

3.3.2 Olika typer av risker 

Andra typer av risker som kan hända i omvärlden är inflationsrisk, ränterisk, marknadsrisk, 

branschrisk, företagsrisk och valutarisk som kommer presenteras här nedan.  

  Vid risken för inflationen drabbas spararnas investeringar i form av att värdet 

försämras. 

 Ränterisken påverkas på så sätt att både aktie- och räntemarknaden påverkas av 

ränteförändringarna.  

 Upp- och nedgången på aktiemarknaden påverkas av marknadsrisken på grund av 

drabbning av världshändelser, samt konjunkturnedgång som ingår i denna risktyp.  

 Bransch- och företagsrisk påverkas genom att branschen drabbas av en nedgång och 

bero på hur företaget utvecklats.  

 Valutarisken kan påverkas om det väljs att investeras i fonder som har utländska 

valuta. Den svenska kronan kommer att värderas i förhållande till den utländska 

valutan, vid detta fall
53

. 

Vid mätning av risken beräknas standardavvikelsen, vilket kommer att förklaras närmare 

senare. Volatilitet tas upp vid benämningen av risk och det baseras på svängningarna i värdet 
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och detta begrepp är något som en sparare ska vara bekant med vid en investering för att 

förstå risken. Vidare kan nämnas att desto högre volatilitet, ger det högre svängningar och 

högre risk
54

. Sharpekvoten tillämpas för att mäta volatiliteten, det vill säga i sammanhanget 

om hur avkastningen förhåller sig till risken i själva fonden
55

. 

3.3.3 Möjligheter att förenkla sitt fondsparande 

Ska bedömning av riskerna på bästa sätt ske som sparare är aktiespararnas gyllene regler en 

bra början. Dessa regler kan öka spararnas möjligheter med sitt aktiesparande. De mest 

betydelsefullaste punkterna kommer att presenteras nedan.  

 Bra mål att ha med sitt sparande är, ett långsiktigt sparande och de förväntningar som 

kan uppnås. Med anledning av aktiemarknadens ständiga upp- och nedgångar blir det 

svårt att få en bra avkastning på kortsikt, därför ges rådet till en sparare att hålla ett 

långsiktigt sparande i sikte.  

 

 Att vara aktiv på marknaden och inte satsa hela det tänkta kapitalet är ett bra sätt att 

minska riskerna på. En sparare kan göra det genom att ständigt återinvestera 

utdelningen som ges ut och inte göra ständiga köp och sälj på marknaden som medför 

stora kostnader.  

 

 En av den mest betydelsefulla punkten som investeraren kan göra är riskspridningen 

av fonderna. Genomförandet av det gör investeraren genom att satsa på olika 

branscher, fonder och länder. Att hålla sig uppdaterat om vad som händer i omvärlden 

är ett bra verktyg att använda, då det följs om händelserna i de egna fonderna. Därmed 

kan beslut fattas om fonderna ska vara kvar, säljas eller vidare placeras. 

 

 Belåning är något som inte bör göras vid en investering av fonderna, även om 

lockelser till stora vinster gör sig påminda kan det snabbt innebära en privat 

ekonomisk katastrof. Har spararen tänkt köpa aktiefonder med lånade pengar, bör 

denne ha stor erfarenhet av aktiemarknaden. Detta för att minska riskerna för en 

ekonomisk kollaps
56

.  

 

                                                           
54

 Ibid., s.48 
55

 Haskel (2000), s.86 
56

 Wilke (2010), s.11 



17 
 

3.4 Avkastning  

Avkastningen är den vinst som görs på en placering, för aktier kan avkastningen bestå av 

såväl värdeökning som aktieutdelningar
57

. Måttet på hur stor avkastningen ska vara beror 

endast på risken och branschen
58

.  

Avkastningen anges oftast i procent, antingen kan den vara positiv eller negativ beroende på 

hur värdet för en fond förändrats över tiden. Aktiefonder har därmed möjligheten att ge en 

högre avkastning än räntefonder, men placeringen av aktiefonder innebär samtidigt en högre 

risk. Den historiska avkastningen kan dessutom inte ge någon garanti på framtida avkastning. 

Det beror således på vilka förväntningar en sparare har för avkastningen vid en investering. På 

så sätt kan det sättas i relation till vilken risk som en sparare är beredd att ta. De som oftast 

vill ha största möjliga avkastningen möter en högre risk, enligt många investerare är en högre 

risk något som inte önskas. Möjligheten för riskens påverkan handlar helt enkelt om hur 

mycket avkastning som en sparare vill ha på investeringen
59

.  

En sparare kan minska riskerna genom att välja rätt företag att investera aktierna i. Företagen 

skall i första hand vara trygga och stabila med en lång och lönsam bakgrund. Vid val av en 

investering i nystartade företag inom exempelvis IT branschen är risken större
60

.  

Vid strävan efter största möjliga avkastning är det viktigt för en sparare att välja ibland de 

fondstorlekar som finns i urvalet av fonderna. Vad storleken beror på bestäms av själva 

fondföretaget och den fondtyp som väljs av bolaget. En fondförvaltare som köper och säljer 

aktier har oftast större nackdelar av storleken än en annan förvaltare som väljer en annorlunda 

långsiktig strategi och inte gör lika många köp- och sälj transaktioner. De olika strategier som 

förvaltare väljer har dels att göra med fondens storlek. Ett exempel är att små - och stora 

fonder inte har en liknad placeringsstrategi för aktierna i fonden, vilket en sparare ska var 

medveten om för att göra den bästa möjliga investeringen. Detta har sin inverkan på 

avkastningen eftersom en lyckad placeringsstrategi kan generera i bra avkastning 
61

.  
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3.5 Regler  

Lagen om värdepappersfonder (1990:1 114) förvaltar fonderna inom ett fondbolag. Syftet 

med lagens tillkomst var att de svenska reglerna ska kunna anpassa de regler som gäller inom 

EU. Detta innebär att lagen reglerar alla typer av kollektivt sparande i värdepappersfonder.  

Följaktligen innebär det att den svenska lagstiftningen inte går att skilja från vad som gäller i 

andra EU-länder. Lagen säger vidare att fonderna i bolaget måste fördela innehavet och sprida 

riskerna. Krav finns på att det ska finnas ett förvaringsinstitut, som antingen kan vara en bank 

eller annat kreditinstitut. Förvarningsinstitutionens uppgift är att förvara fondens tillgångar 

och kontrollera att utgivningen och inlösen av andelarna behandlas på rätt sätt
62

. I detta 

nuvarande har lagen om värdepapper ersätts med en ny lag om investeringsfonder
63

. 

 

Inom finansmarknaden är det finansinspektionen som ger tillstånd och övervakar att fonder 

som finns i ett fondbolag följer vissa bestämda regler i ”Lag om investeringsfonder 

(2004:46)”
64

. Lagen innehåller regleringar inom de svenska investeringsfonderna, likaså en 

mängd nationella regler som enbart tillämpas på svenska fonder och fondbolag. Dessutom är 

lagens utformning implementerad genom av den så kallade UCITS- direktivet (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) som finns inom EU
65

.  

Finansinspektionen är en myndighet som har uppdrag att sätta regleringar inom den 

finansiella marknaden. Myndigheten ska bidra till att det finansiella systemet fungerar på ett 

effektivt och uppfyllt sätt, därtill ska det skapas en stabilitet. De ska också arbeta för ett gott 

konsumentskydd i finanssektorn som exempelvis att skydda konsumenter och företag mot 

otillbörliga åtgärder på marknaden
66

. Vidare granskar inspektionen risker och kontrollsystem i 

bolaget, samt övervakar att reglerna följs
67

.  

 

3.6 Investeringssparkontot (ISK) 

Den 1:a januari 2012 infördes den nya sparformen för aktier och fonder, 

investeringssparkontot. Sparformen som numera förkortas till ISK-kontot har som uppgift att 

beskatta fonderna och aktierna på ett helt nytt sätt. Syftet med ISK-kontot är bland annat 

underlätta deklarations redovisning för småspararna. Investeringssparkontot kommer att 
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hjälpa aktiespararna med att inte längre behöva beräkna och deklarera vinstskatt på 

aktieförsäljningar
68

. 

Den klassiska skatteregeln som tas ut för vanliga fondsparare är idag 30 % av eventuell 

kapitalvinst vid försäljning av aktier och fonder. Den nya sparformen fungerar på så sätt att 

privatpersonen kan byta fonder inom investeringssparkontot, utan att det blir skatt på 

eventuell kapitalvinst. En schablonskatt som ligger på 30 % av statslåneräntan och kommer 

att tas ut på hela kapitalet istället för på enskilda aktievinster. Aktiespararen betalar skatt på 

denna varje år. Detta kan vara gynnsamt vid tider med hög avkastning på fonden och i 

perioder med låg skatt låneränta innebär det ett lågt skatteutdrag
69

.  

 

3.7 Avgifter  

Fondkommissionärer och bankernas starka konkurrens på marknaden har lett till att avgifterna 

gått ner kraftigt de senaste åren. Andra faktorer som har påverkat är att fler och fler använder 

internet för att handla aktier. Ett minicourtage tas ut för varje transaktion som handlas och 

avgiften brukar hamna på 50 kr till 200 kr. Handel med små aktieposter bli lidande här när 

denna miniavgift tas ut, då det inte blir gynnsamt att handla med dessa
70

. 

 

Fondens totala kostnader benämns som TKA och där ingår det courtage och 

förvaltningsavgiften. Mäklaren tar betalt vid köp och försäljning av aktierna i fonden
71

. 

Förvaltningsavgiftens procentdel är olika från fond till fond eftersom fondens placering skiljer 

sig. Vid likartade fonder kan avgiften skilja sig och aktiefonders avgift är högre än 

räntefonderna. Avkastning i en fond visar nettovärdet, det vill säga att alla avgifter redan 

dragits bort
72

.  

 

När valet sker i frågan om att bli en andelsägare i en fond, får det räknas med att årligen 

betala ut en förvaltningsavgift. Dessa är olika från bolag till bolag. Ett exempel är vid ägandet 

av 10 000 placeringar i en fond, då sker det en utbetalning av 150 kr i avgift som innebär en 
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procentandel på 1.5 % 
73

. Ett råd är att låta aktiefonderna ligga kvar i portföljen, istället för att 

ständigt byta ut dem eller sälja andelarna. Vid sålda andelar måste betalningen ske för skatten 

på hela reavinsten som ligger på 30 % 
74

. 
 

3.8 Riskjusterat avkastningsmått 

 

3.8.1 Sharpe- kvoten 

Sharpe-kvoten är framtagen av nobelpristagaren William Sharpe och är ett riskjusterat 

avkastningsmått som mäter aktiens avkastning justerat för risken. Måttet brukar definieras 

som årlig överavkastning i procent som divideras med avkastningens standardavviskelse.  

Användning av formeln ser ut på detta vis: 

 

Sh = Rp - Rf 

            Qp 

 

Rp = Fondens avkastning 

Rf = Riskfria räntan 

Qp= Porföljens totala risk mätt som standardavvikelsen
75

   

För vidare förståelse av Sharpe-kvotens funktion vid analys av fonder brukar alltid Sharpe-

kvoten anges. Ju högre kvoten är desto bättre blir avkastningen i förhållande till den givna 

risken. Överavkastningen för aktien eller portföljens avkastning som är över den riskfria 

räntan, är mätt som den långa marknadsräntan. Vid detta fall är en högre siffra uppskattade 

och det visar hur bra förvaltaren har lyckats med avkastningen på fonden. Det visar att 

avkastningen är maximerad i förhållanden till risken
76

. Sharpe-kvoten skall bara användas för 

att jämföra fonder i samma kategori, det vill säga från samma land
77

.  

 

3.9 Riskmått 

 

3.9.1 Standardavvikelse  

Variationen av medelvärdet kan oftast anges av standardavvikelsen. Det är även ett statistiskt 
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riskmått som används för att fastställ den standardiserade avvikelsen som sker från det 

aritmetiska medelvärdet
78

. Måttet brukar beskrivas som hur stora risker som förvaltaren tagit, 

samt ger den framtida prognoser för risktagandet
79

.  

För att visa att det inte finns någon skillnad mellan avkastningen för olika år mäts 

standardavvikelsen och ett värde nära noll påvisar detta. En fond som har ett värde på 

standardavvikelsen över 20 påvisar en ganska hög risk, medan en låg risk fond har 

standardavvikelsen under 10. Avkastningen och standardavvikelsen har också ett förhållande, 

där ett högt värde på standardavvikelsen visar att det finns förhoppningar om en hög 

avkastning i framtiden
80

. En väldiversifierad fond, det vill säga en fond med riskspridningen 

av flera aktier i olika branscher, har lägre standardavvikelse än fonder med ett fåtal innehav. 

Fonder med ett litet antal innehav kan exempelvis vara Rysslandfonder och de riktar bara in 

sig på den inhemska marknaden
81

.  

 

Formeln för standardavvikelsen är: 

    
             

     
 

 

SD= Standardavvikelse  

R = Den totala avkastningen 

  = Medelavkastning 

T= Antalet observationer
82

 

 

4 Tidigare forskning  

I denna del kommer urval av tidigare forskningar presenteras inom det berörda ämnet.  

 

4.1 Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds 

Dahlquist, Engström och Söderlind har studerat i denna artikel sambandet mellan fondernas 

utveckling och attribut på den svenska marknaden under åren 1993 till 1997. I studien utgick 

forskarna från fondernas avkastning i förhållande till dess avgift och risk. Forskarna kom fram 
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till att stora aktiefonder presterade sämre än små aktiefonder. Samtidigt presterade fonder med 

låga avgifter bättre än de med höga avgifter. Slutsatsen med studien blev att sambandet 

mellan förvaltningsresultatet och fondernas kostnader har ett negativt samband. Detta 

eftersom de fonderna med höga avgifter presterar sämre än låga avgifter. Undersökningen 

visade att övriga fonder presterade bättre i jämförelse med aktiefonder med 1 % högre 

förvaltningsavgift. Aktiefonderna hade i den genomsnittliga risken presterat 1.4 % sämre än 

andra fonder.  Slutligen kom forskarna fram till att det förekommit en skillnad mellan aktiv- 

och passiv förvaltning gällande fonder. Resultatet blev att aktiv förvaltade fonder hade bättre 

prestation än passiv förvaltade fonder. Trots detta påvisade den aktiva förvaltningen en högre 

avgift än den passiva förvaltningen. Resultatet visade att fonder med höga avgifter kan få bra 

resultat. Detta var tillräckligt eftersom den höga avgiften kan orsaka dåligt resultat 

långsiktigt
83

.  

 

4.2 The development of mutual fund market in Russia 

I artikeln har forskarna Yurij Lukashin och Ivan Lukashin beskrivit utvecklingen av den ryska 

fondmarknadens tillväxt. Forskarna har genom sin undersökning förklarat olika faktorer som 

spelat stor roll i den ryska fondmarknaden, samt om hur och varför tillväxten ökat i landet 

genom olika analys. Forskarna har i artikeln använt sig av statistiska undersökningar, 

korrelationsanalys, regressionsanalys, klusteranalys och betyg för att genomföra olika 

utvärderingar. Forskarnas slutsats blev att den ryska fondmarknadens tillväxt beror på den 

ständig växande efterfrågan och intresset. De ryska fonderna har växt både i antal och totalt 

värde av nettotillgångarna, vilket har resulterat i en hög lönsamhet och risk som fanns på 

marknaden
84

.  

 

4.3 Chines investment goes global: the China Investment Corporation  

Asiens fondmarknad har liksom Rysslands fondmarknad varit en intressant marknad med 

ständig ökad tillväxt. I artikeln är författarnas syfte att ge en detaljerad översikt över kinesiska 

företags investeringar och dess struktur, likaså om eventuella framtida investeringar. 

Författarna har använt sig av en fallstudie och byggt upp en bild på hur kinesiska 

investeringsföretag kommer att ha för inverkan globalt. Forskarnas slutsats blev att den 

asiatiska statsfonden kommer att bli allt mer betydelsefullare i de globala investeringarna. 
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Detta på grund av att investeringsstrategin i Kina som utvecklats och blir alltmer avancerad. 

Vid fondernas tillväxt kommer det att resultera i ökad efterfrågan på finanssektorn och på så 

sätt förbättra den asiatiska marknaden
85

.    

4.4 Mutual Fund Performance: Does Fund Size Matter?  

I denna artikel undersöktes det om storleken påverkar fondens prestation. Det författarna 

gjorde här var att välja ut 683 aktivt förvaltade aktiefonder från USA som inhämtades från 

Morningstars databas. Studie var att undersöka om effekten av fondstorleken och 

investeringsstilen på ”cross- sectional” mönster för risk och avkastningen. Fonderna 

undersöktes från perioden 1993 -1995. En viktig faktor som undersöktes var huruvida 

investeringsstil påverkades för förvaltaren då fondernas storlek skiljer sig. Slutsatser drogs att 

med en ökad storlek på fonden kommer troligen fondförvaltaren att engagera sig i strategier 

eller investera i tillgångar som denne normalt inte skulle ha valt, på grund av policy 

begränsningar som funnits. Problem tillkommer vid begränsade investeringsmöjligheter när 

fonder växer. Dessa kan var sådana som särskilda kriterier för värdepappersfonder som 

specialisera sig i undervärderade large-cap aktier och tillväxtfonder som specialiserar sig i 

hög tillväxt small-cap aktier.  

 

För att mäta fonderna använde sig forskarna av regressionslinjen och tog hjälp av 

riktningskoefficienten. Bevis som denna undersökning kom fram till var att de aktiefonder 

som var aktivt förvaltade måste uppnå en viss minsta fondstorlek. Detta innan de kan uppnå 

tillräcklig med avkastning som kan täcka upp deras kostnader för förvar och handel för 

information. Andra upptäckter var att det fanns avtagande avkastning till 

informationsverksamheten och den marginella avkastning blev negativ när en fond överstred 

sin optimala storlek. Den sista slutsatsen var att bland- och värdepappersfonder upplevde en 

högre genomsnittligt nettovinst till informationsverksamheten, än vad tillväxtfonder gjorde
86

.  
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5 Empiri  

I detta kapitel förklaras och redovisas studiens empiriska undersökning av de valda fonderna. 

I avsnittet har egna beräkningar skett för fondernas Sharpe-kvot, avkastning och 

standaravvikelse.     

 

Nedan kommer det presenteras en tabell som beskriver Sharpe-kvoten över det 

femårsperspektiv som analyserats, det vill säga från år 2007-2011. I figurerna presenteras de 

fonder som genererat i bäst avkastning och vilka av dem som har högst respektive lägst 

standardavvikelse. Avkastningen kommer att presenteras som ett femårigt genomsnittligt 

aritmetisk medelvärde.  

Tabell 1: Sharpe-kvoten   

Fonder 

 

                                      Sharpe-kvoten 

Sverige Småbolag  

Handelsbanken Svenska Småbolagsfonden  0.10 

DNB Sweden Micro Cap                                                                  0.10                 

Aktiefond Småbolag (AMF) 0.08 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 0.05 

Länsförsäkringar Småbolagsfond 0.03 

Swedbank Robur Stella Småbolag -0.001 

Sverige Medelstora  

Didner & Gerger Aktiefond                                                                  0.14 

Skandia Småbolag Sverige  0.09 

Lannebo Småbolag 0.08 

Swedbank Robur Exportfond                                                                  0.05 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 0.04 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond 0.04 

Carnegie Strategifond -0.02 

Sverige Storbolag   

AMF Aktiefond Sverige  0.02 

Handelsbanken Sverigefond 0.02 

Handelsbanken SBC Bosparfond  0.02 

Länsförsäkringar Sverigefond                                                                  0.01 

Carnegie Sverigefond  0.01 

Swedbank Robur Sverigefond -0.01 

Skandia Världsnaturfond -0.02 

Banco Ideell Miljö (Swedbank Robur)  -0.03 

Rysslandfonder  

Swedbank Robur Rysslandfond    0.16 

East Capital Rysslandfond 0.15 

Carnegie Rysslandfond                                                                  0.13 
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Alfred Berg Ryssland                                                                   0.11 

Asienfonder  

Carnegie Indienfond                                                                   0.11 

Handelsbanken Asienfonden                                                                  0.09 

Swedbank Robur Pacificfond                                                                  0.09 

Länsförsäkringar Asienfond                                                                  0.06 

Skandia Asia                                                                  0.03 

Banco Fjärran Östern (Swedbank Robur) -0.17 

Handelsbanken Lux Far East -0.33 
Tabell 1: Sammanställning av resultatet för alla fonders Sharpe-kvot.  

Samtliga fonder rangordnas från högts till lägst Sharpe-kvot och ställs upp i alla kategorier 

som undersökts.  

De utvalda fonderna från kategorin Sverige Småbolag påvisade alla förutom Swedbank Robur 

Stella Småbolag ett positivt värde för Sharpe-kvoten. Handelsbankens Småbolagsfond och 

DNB Sweden Micro Cap har lyckats bäst för denna kategori. Betydelsen av detta är att det 

blir bättre avkastning till den risken som angivits för själva fonderna. Värdet visar även att 

förvaltaren lyckats skapa en bra avkastning på fonden, mät då med Sharpe-kvoten. 

 

I kategorin Sverige Medelstora fonder intar Didner & Gerger Aktiefond första placering för 

denna kategori. Carnegie Strategi ligger sist i denna kategori och det påvisar att förvaltaren 

inte lyckats få till en bra avkastning med hänsyn till själva risken. 

Tre fonder har fått till ett värde på + 0.02 för Sharpe-kvoten och placerar sig på första plats för 

Sverige Storbolag. Dessa är AMF Aktiefond Sverige, Handelsbanken Sverigefond och 

Handelsbanken SBC Bosparfond. Sista placering på rangordningen återfinns fonden Banco 

Ideell Miljö som visar ett negativt värde på - 0.03 och värdet visar att denna fond ligger under 

förväntan för avkastningen. 

Rysslandfonder är den kategorier som lyckats bäst och hela 4 av 4 fonder har ett positivt 

värde. Här kan det sägas att förvaltarna lyckats bra med att skapa en bra avkastning för sina 

andelsägare. Två av fonderna har den högst Sharpe-kvoten av alla kategorier, vilket säger en 

hel del om Rysslandfonderna.  

 Asienfonderna ger blandande resultat, där två fonder har negativa värden Handelsbanken Lux 

Far East och Banco Fjärran Östern. Förvaltaren har inte lyckats styra upp till en bra 

avkastning i förhållande till själva risken som getts för dessa fonder. På första plats intar 

Carnegie Indienfond med en Sharpe-kvot på + 0.11.  
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Sammanfattningsvis har 25 av 32 fonder ett positivt värde för Sharpe-kvoten och den 

kategorin som lyckats bäst är Rysslandfonder. Vid en jämförelse av alla fonder sticker 

Swedbank Roburs Rysslandfond ut och intar första placering med ett värde på + 0.16. 

Handelsbanken Lux Far East placeras sig på sista plats med ett värde på - 0.33. 

 

Figur 1: Sverige Småbolag 

 

Figur:1: Sammanställning av resultatet för den genomsnittliga aritmetiska avkastningen år 2007-2011  och risken mät som 

standardavvikelse för Sverige Småbolag.  

Fondernas gemensamma genomsnittliga aritmetiska avkastning är på 6.8 % för kategorin 

Sverige Småbolag. Standardavvikelsen ligger mellan 41.55 % till 51.44 % och alla fonder 

klassas som hög risk fonder, och är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Av anledning som 

tidigare nämnts är ett värde över 20 på standardavvikelsen en hög risk för fonderna. Vid en 

eventuell investering på 50 000 kr för fonden DNB Sweden Micro Cap skulle en avkastning 

efter fem år generera i en vinst på 4350 kr.  
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Figur 2: Sverige Medelstora bolag  

 

Figur:2: Sammanställning av resultatet för den genomsnittliga aritmetiska avkastningen år 2007-2011  och risken mät som 

standardavvikelse för Sverige Medelstora bolag.   

Figur 2 representerar de medelstora fonderna i kategorin Sverige och här är resultatet 

varierande för de olika fonderna. Didner & Gerger Aktiefond är den fond som genererat i bäst 

avkastning med högst risk. En investering från år 2007 till 2011 skulle resultera i en 

avkastning på 5495 kr, om en satsning på 50 000 kr skulle ske för fonden Didner & Gerger 

Aktiefond. Här ligger standardavvikelsen mellan 25.52 % till 48.07 %, även dessa värden 

påvisar att risken kommer vara hög om en investering sker i en av dessa fonder. Den 

gemensamma genomsnittliga aritmetiska avkastningen för fonder är på ett värde av 6.7 % och 

vid jämförelse av kategorin Sverige Småbolag är värdet något lägre.   
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Figur 3: Sverige Storbolag 

 

Figur:3: Sammanställning av resultatet för den genomsnittliga aritmetiska avkastningen år 2007-2011  och risken mät som 

standardavvikelse för Sverige Storbolag.   

Sverige Storbolags fonders avkastning är låg i förhållande till risken, jämfört då med övriga 

fonder i Sverige kategorin. Den fond som har högst avkastning är AMF Aktiefond Sverige 

som ligger på 5.03% till en risk på 35.73%. Swedbank Robur Sverigefond har den högsta 

risken på 37.44% och en avkastning på 3.96%. Vid en jämförelse mellan AMF Aktiefond 

Sverige som ger den bästa avkastningen, ger Swedbank Roburs Sverigefond en högre risk 

med en lägre avkastning. Ur ett sparandeperspektiv bör det investeras på fonder som ger den 

högsta avkastningen till den minsta risken.  
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Figur 4: Rysslandfonder  

 

Figur:4: Sammanställning av resultatet för den genomsnittliga aritmetiska avkastningen år 2007-2011  och risken mät som 

standardavvikelse för Rysslandfonder. 

För Rysslandfonderna förekommer den högsta avkastningen ur samtliga kategorier. Detta kan 

ses på den fond som ger lägsta genomsnittliga aritmetisk avkastning som är Alfred Bergs 

Ryssland. Fonden genererar i en avkastning på 11,75% och har bättre avkastning än någon av 

de fonderna från kategorin Sverige. Trots att den högsta avkastningen finns här, förekommer 

också en betydligt högre risk än övriga kategorier. En anledning till den höga risken är den 

tillväxtmarknad som Ryssland har med en turbulent marknad.  
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Figur 5: Asienfonder  

 

Figur:5: Sammanställning av resultatet för den genomsnittliga aritmetiska avkastningen år 2007-2011  och risken mät som 

standardavvikelse för Asienfonder.  

Figur 5 visar hur Asienfonderna presterat och av samtliga sju fonder som valts ut är Carnegie 

Indienfond, den fond som genererat i bäst avkastning. Två av fyra fonder som valts ut från 

storbankerna har givit ett negativt värde för avkastningen, Banco Fjärran Östern och 

Handelsbanken Lux Far East. Om en investering sker på exempelvis 50 000 kr och valet 

ligger mellan dessa fonder, blir resultatet som sådan att en avkastning på Banco Fjärran 

Östern och Handelsbanken Lux Far East skulle generera i en förlust för avkastningen på 250 

kr respektive 1250 kr. En investering på Carnegie Indienfond skulle ge en avkastning på 4980 

kr.  
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6 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultatet av den enkla linjära regressionen som utförts att presenteras, 

samt om det föreligger något korrelations samband mellan de utvalda variablerna. Reflektioner 

kring resultatet kommer vidare att presenteras i analysdelen av detta kapital.  

 

Definitionsförklaring  

R Square – Förklarningsvärdet vid den enkla linjära regressionen.  

b1 - b i ekvationen för den enkla linjära regressionen och är lutningen på linjen.  

t- T-fördelningen påvisar om det finns ett signifikant samband, då signifikansnivå är på 5 % 

ska det signifikanta värdet vara mindre än 5 % 
87

.  

 

6.1 Fondernas samvariation 

 

6.1.1 Sverige Småbolag 

 

  

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimensi

on1 

Linear ,008 ,033 1 4 ,864 ,047 ,047 

The independent variable is Standardavvikelse. 

 

 

 
 

                                                           
87

 Wahlgren (2008), s.126-127 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,047 ,119  ,389 ,717 

Standardavvikelse ,047 ,259 ,091 ,182 ,864 

a. Dependent Variable: Avkastning 
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6.1.1: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för Sverige Småbolag.  

R Square är förklarningsvärdet som visar om det föreligger något högt eller lågt samband 

mellan risk och avkastning. Värdet är på 0.008 och innebär att det inte finns något samband 

för småbolagsfonder, då det är nära en nollkorrelation. Spridningen på diagrammet som ses 

ovan, visar att det är en stor spridning bland fonderna eftersom fonderna inte ligger nära 

varandra. T-värdet för denna kategori är på 0.182 och dess signifikanta värde påvisar att det 

inte finns något signifikant samband. Detta eftersom värdet som är på 0.864 är större än 

signifikansnivån på 0.05.   
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6.1.2 Sverige Medelstora bolag 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,025 ,033  -,753 ,485 

Standardavvikelse ,237 ,083 ,787 2,856 ,036 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

     

6.1.2: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för Sverige Medelstora bolag.  

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimensi

on1 

Linear ,620 8,156 1 5 ,036 -,025 ,237 

The independent variable is Standardavvikelse. 
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Här är R Square värdet på 0.620, vilket är nära + 1 och ett positivt högt samband för denna 

kategori mellan avkastning och risk. Det kan ses på samtliga punkter i spridningsdiagrammet 

ovan att samvariation är hög. Detta eftersom fonderna ligger nära linjen och rör sig uppåt. 

Värdet är också något som speglar avkastningen för samtliga, då det ska generera i hög 

avkastning för aktierna samtidigt. Här föreligger det ett signifikant samband för denna grupp 

av fonder, då det signifikanta värdet ligger på 3.6 % och t-värdet är på 2.856.  

 

6.1.3 Sverige Storbolag 

 
 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimens

ion1 

Linear ,018 ,109 1 6 ,753 ,063 -,058 

The independent variable is Standardavvikelse. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,063 ,062  1,018 ,348 

Standardavvikelse -,058 ,176 -,133 -,330 ,753 

a. Dependent Variable: Avkastning 
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6.1.3: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för Sverige Storbolag.  

Liknande med kategorin Sverige Småbolag föreligger det även här inget samband mellan 

avkastning och risk, då R Square värdet är på 0.018. Som tidigare sagts i punkt 2.9 är det 

slumpen som styr sambandet mellan dessa aktiefonder. T-värdet är på -0.330 och det 

signifikanta värdet påvisar att det inte förekommer något signifikant samband, då värdet är 

större än 0.05, det vill säga ligger på 0.753.  

 

6.1.4  Rysslandfonder 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimensi

on1 

Linear ,901 18,126 1 2 ,051 -,222 ,508 

The independent variable is Standardavvikelse. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,222 ,086  -2,589 ,122 

Standardavvikelse ,508 ,119 ,949 4,257 ,051 

a. Dependent Variable: Avkastning 
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6.1.4: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för Rysslandfonder. 

 

Här är sambandet högt mellan avkastningen och risken, då R Square värdet ligger på 0.901. 

Av samtliga undersökta grupper har Rysslandfonderna det starkaste sambandet mellan de två 

variablerna. Den beroende variabeln, avkastningen styrs av den oberoende variabeln som är 

risken och samvariation mellan fonderna är hög. T-värdet för denna kategori är på 4.257 och 

det signifikanta värdet är på 0.051. Då det signifikansvärdet ligger på gränsen för 

signifikansnivå innebär det ett nästintill signifikant samband.  

 

 

 

6.1.5 Asienfonder 

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimens

ion1 

Linear ,842 26,694 1 5 ,004 -,095 ,401 

The independent variable is Standardavvikelse. 



37 
 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,095 ,029  -3,312 ,021 

Standardavvikelse ,401 ,078 ,918 5,167 ,004 

a. Dependent Variable: Avkastning 

 

 

          

6.1.5: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för Asienfonder. 

 

Asienfonderna har ett högt samband och förklarningsvärdet är på 0.842 och en samvariation 

mellan dessa aktiefonder sker. Ett signifikant samband finns för denna kategori eftersom det 

signifikanta värdet är på 0.004 och är mindre än 5 %, t-värdet ligger på 5.167. 

Spridningsdiagrammet ovan visar att fonderna rörs sig uppåt mot linjen. En hög samvariation 

sker och det leder till att fonderna kan ge positiv avkastning samtidigt.  
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6.1.6 Samtliga 5 fondgrupper  

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Avkastning 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

dimensi

on1 

Linear ,826 142,256 1 30 ,000 -,049 ,272 

The independent variable is Standardavvikelse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

6.1.6: Sammanfattning av utförande av korrelation och regression som presenteras i både siffror och ett spridningsdiagram 

för samtliga fonder i undersökningen.  

 

Här har samtliga 32 fonder placerats i ett spridningsdiagram. R Square värdet är på 0.826 och 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,049 ,010  -4,866 ,000 

Standardavvikelse ,272 ,023 ,909 11,927 ,000 

a. Dependent Variable: Avkastning 
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medför att värdet ger ett högt positivt samband mellan risk och avkastning. Samtliga 

aktiefonder rör sig uppåt mot linjen och de flesta fonder ligger nära linjen. Det föreligger även 

ett starkt signifikant samband för denna undersökning, eftersom det signifikanta värdet är på 

0.000 % och t-värdet ligger på 11.927.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att ingen av de undersökta kategorierna påvisar något 

negativt samband för fonderna. Tre av fem fondgrupper visar på ett starkt samband mellan 

risk och avkastning. Det medför att avkastningen styrs med risken som fonderna har. 

Småbolag - och Storbolags fonder visar på värden nära noll och det visar att aktierna inte har 

någon samvariation. Risken och avkastningen har, det vill säga inget någon inverkan för dessa 

fonder. För övriga kategorier visar det sig vara ett högt samband för fonderna. Allra starkas 

positiva korrelation hade kategorin Rysslandfonder med ett R Square värde på 0.901. 

Sambandet för risken och avkastningen är som starkast för fonderna i denna grupp. Vid 

tillämpningen av spridningsdiagrammet för samtliga fonder, visar även det att sambandet är 

starkt positivt korrelerat. De flesta av samtliga 32 fonder ligger nära linjen och rör sig uppåt.  

 

6.2 Analys  

Undersökningen visar att avkastningen mellan de olika kategorierna skiljer sig. I jämförelse 

med alla kategorier är det Rysslandfonderna som utmärker sig med den högsta avkastningen 

för alla fyra utvalda fonder. Vid den höga avkastningen förekommer också en avsevärt högre 

risk, då genomsnittet för alla fyra fonder ligger på 71.74 % för standardavvikelse. Den höga 

risken kan vara satt på grund av att Ryssland klassas som en tillväxtmarknad och har en 

turbulent marknad. Kategorin som har underpresterat är Sverige Storbolag, där avkastningen 

är relativt låg till en hög risk.  

De enskilda fonderna som presterat överlägset bäst gällande avkastningen är Swedbank Robur 

Rysslandfond och East Capital Rysslandfond. Över ett 5-års perspektiv har dessa fonder haft 

ett genomsnittligt aritmetisk värde för avkastningen på 16.54 % respektive 15 %. Det kan 

sägas är bra jämfört med den andra 30 fonderna som finns i urvalet. Värt att nämna är att 

bägge dessa är Storbolag fonder från Ryssland och kan jämföras med Sverige Storbolag, där 

fonder presterat avsevärt sämre. Forskarna bakom ”The development of mutual fund market 

in Russia” (2009) kom fram till att den höga tillväxten i deras urval av fonder har resulterat i 

en hög risk, samt hög lönsamhet. Utifrån undersöknings resultat har liknande resultat för de 

fyra utvalda Rysslandfonder påträffats.  
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För Asienfonder fanns det två fonder, Banco Fjärran Östern och Handelsbanken Lux Far East 

som genererat i ett negativt avkastningsvärde. Författarna har reflekterat kring orsakerna och 

kommit fram till att det kan ligga i hur förvaltarna för de olika fonderna agerat i 

placeringsstrategierna. I artikeln ”Chines investment goes global: the China Investment 

Corporation” (2009) skriver forskarna om Asiens tillväxtmarknad och att den är i utveckling. 

Detta kan också haft sin inverkan i det blandade resulterat som kategorin Asienfonder avgett 

mellan avkastningen för fonderna.  

Ur samtliga 21 fonder för de tre fondgrupperna från Sverige har Sverige Småbolag resulterat i 

den bästa genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder. Den fond som gett den bästa 

avkastningen är DNB Sweden Micro Cap för ett värde på 8.70 %. Didner & Gerger Aktiefond 

hade en avkastning på 10.99 %, som är några procentenheter högre men till en högre risk, 

denna fond ingick i Medelstora bolag. Avkastningen för Sverige Storbolag är låg för samtliga 

fonder jämfört med övriga fondgrupper. Fonden AMF Aktiefond Sverige hade den högsta 

avkastningen på 5.03 %. Forskarna bakom ”Performance and Characteristics of Swedish 

Mutual Funds” (2000) hittade likande reslutat som påträffats i denna undersökning, att stora 

aktiefonder presterat sämre än små aktiefonder. Reflektioner kring den svagare avkastningen 

för Sverige Storbolag är om förvaltare möjligtvis valt en annorlunda investeringsstrategi, 

vilket kan ha inneburit en bättre avkastning för dessa fonder. Problem kan påträffas för dessa 

förvaltare eftersom de har större tillgångar att tillgå och förväntas skapa en hög avkastning för 

sina fonder. Samtidigt som förvaltare för småbolag har smalare tillgångar för att investera i 

och som gör att strategier väljs för att investera i deras bästa idéer. Forskarna bakom ”Does 

Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization” (2004) 

ger liknande synpunkter om dessa argument, som tidigare har nämnts i uppsatsen.   

Den finansiella krisen har med stor sannolikhet påverkat avkastningen för fonderna, beroende 

på hur alla fonder för undersökningens urval har återhämtat sig. För Rysslandfonderna kan det 

ses att återhämtningen varit god vid en titt på avkastningen. Samtidigt har Asienfondernas 

resultat för avkastningen varit varierade. Då den ekonomiska krisen började år 2008 och 

undersökningens tidsperspektiv varit under åren 2007-2011, bör detta dels tas hänsyn till att 

fonderna kan ha drabbas av krisen.   

Vid uppsatsens studie om korrelationen påträffade två kategorier för Sverige ett nästintill 

norrkorrelations samband för risken och avkastningen, dessa var Sverige Småbolag och 

Sverige Storbolag. Övriga tre grupper visade på ett högt positivt samband och detta innebär 
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att avkastningen sker samtidigt och är hög. Risk och avkastning har ett samband för dessa 

grupper och en högre risk ska ge en högre avkastning för dessa fonder. En undersökning 

gjordes där samtliga fonder placerades i studiens undersökningsmått, regression och 

korrelation. Resultatet var att tre fonder som vid spridningsdiagrammet i punkt 6.1.6 

placerade sig på den övre halva och presterade avsevärt bättre än vad förväntningar var. Vid 

den underhalva fanns det ett antal fonder som avviker från linjen och med detta menas att de 

har presterat långt under förväntningarna, då de avviker kraftigt negativt. De fonder som 

ligger vid linjen visar att de uppnått målen och presterat enligt förväntningarna. Helheten för 

denna undersökning är entydigt, eftersom de flesta fonderna gått bra givet den risk som är 

satt. Samtidigt visade det sig vara ett starkt signifikant samband och att denna undersökning är 

tillförlitlig.  

 

7 Slutsatser och vidare forskning 

 

7.1 Slutsatser  

 

 Vilka fondgrupper är det bäst att investera i ur ett sparande perspektiv? 

Vid valet att gå till en av storbankerna eller till andra förvaltare kan sägas att resultatet från 

denna studie varierar för de olika utvalda kategorierna. Rekommendationerna som ges här 

nedan är författarnas val av vilka fonder som borde väljas att investeras i. 

De fondgrupper som är bäst att satsa på är Rysslandfonder och Sverige Småbolag. 

Rysslandfonder ger de högsta avkastningarna men har samtidigt en väldigt hög risk. Har en 

sparare möjligheterna att ta högre risker för att få en högre avkastning, bör det investeras på 

denna fondgrupp. Swedbank Robur Ryssland och East Capital Rysslandfond är de fonder som 

författarna rekommenderar och anser att det skall investeras i, då de givit den bästa 

avkastningen sätt ur det valda femårsperspektivet.  

 

Ur Sverige Småbolag har det genererat den bästa gemensamma avkastningen för fondgrupper 

från Sverige, denna kategori ger dessutom mindre risker än Rysslandfonderna. Vid ett 

försiktigare tilltagande och inte vid viljan eller möjligheten som sparare att ta högre risker, bör 

det väljas några eller någon av fonderna för Sverige Småbolag. Rekommendationer enligt 

författarna är att investera på DNB Sweden Micro Cap och Handelsbanken Svenska 
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Småbolagsfonden, om det enbart ska ses ur synvinkeln för avkastning och risk. 

 

De bästa fonderna för varje kategorier är, Swedbank Robur Rysslandfond 16.54 %, Didner & 

Gerger Aktiefond 10.99 %, Carnegie Indienfond 9.96 %, DNB Sweden Micro Cap 8.70 % 

och AMF Aktiefond Sverige 5.03 %. Vid en investering på 100 000 kr totalt sett för en 

investering över en 5 års period, skulle en avkastning generera i 16 540 kr vid en investering 

på fonden Swedbank Robur Rysslandfond . AMF Aktiefond Sverige som tillhör Sverige 

Storbolag, ämnade en liknande investering ge 5030 kr, efter fem år.  

 

 Föreligger det något samband mellan risk och avkastning? 

Uppsatsen studie visar att det föreligger ett samband mellan risk och avkastning för Sverige 

Medelstora bolag, Asienfonder och Rysslandfonder, som dessutom visade sig vara ett starkt 

positivt samband. De andra två fondgrupperna som var Sverige Småbolag och Sverige 

Storbolag påvisade ett värde nära nollkorrelationen, det vill säga att det inte förekom något 

samband mellan dessa.  

 

 Hur ska en lyckad avkastning ske och vilka faktorer ska en sparare ta hänsyn till? 

För att anskaffa en lyckad avkastning bör det göras efterforskningar kring fonderna innan det 

investeras i dem. Olika faktorer som tagits upp i uppsatsen är att ta hänsyn till, främst de 

punkter som tagits upp i 3.3.2 och 3.3.3. Några av dessa är att skapa en riskspridning bland 

den egna valda portföljen, där placeringsmöjligheter kan göras i låg - och hög risk fonder, 

olika branscher, samt fondstorlekar av varierande typer. Dessa kan väljas utifrån vad som 

passar ens livsstil bäst.  

Ett av det viktigaste rådet som kan ges av författarna är att hålla koll på världshändelserna 

som sker runt om i världen. Dessa kan i sin tur påverka hur utvecklingen blir för fonden. Ett 

exempel är den ekonomiska krisen som skedde år 2008 och drabbade världsekonomi på ett 

negativt sätt, och orsakade dels att fonderna fick en negativ utveckling. Har en sparare koll på 

dessa faktorer kan det göras omplaceringar av fonderna eller ta ett beslut för att rent utav sälja 

dem och invänta bättre tider. Fullgörs dessa val och har spararen dem rätta kunskaper kan det 

generera i en mycket bra avkastning. Tillit måste också sättas till förvaltaren att skapa en bra 

avkastning för den fonden som investeras i.  
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7.2 Vidare forskning 

Undersökningens utveckling kan ske i form av tillägg av flera variabler och sedan undersöka 

om ett eventuellt samband föreligger mellan dessa. Förvaltningsavgiften är ett möjligt förslag, 

samt att skapa en helt likartad placeringsstrategi för samtliga utvalda fonder. Det skulle 

frambringa en mer tillförligt undersökningen, för att se om det föreligger något samband. Ett 

annat förslag kan vara att dela upp utvecklingen för fonderna i kvartalsvis och därmed se hur 

utvecklingen varit. Därtill att se de fonder som presterar bäst under dessa perioder och 

undersöka vilka orsakerna varit vid upp- och nedgångar.  
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8.4 Kompendium  

Åke Bertilsson, Finansiering (januari 2012) 

 

 

Bilaga 1 – Fonder 

 

Småbolag i Sverige 

 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige  

Startdatum 1995-11-13  

Fonden är en aktiefond som placerar i mindre- och medelstora svenska företag inom 

branschen. Den placerar även i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, samt att 

den får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder.  

 

Swedbank Robur Stella Småbolag  

Startdatum 1996-11 07                                                                                                                                            

Stella Småbolag placerar i mindre- och medelstora bolag på Nasdaq OMX Stockholm AB. 

Fonden får placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och 10 % av sina medel fonder får 

placeras i andra fonder.  

AMF Aktiefond Småbolag  

Startdatum 2004-05-17 

Fonden placerar i svenska aktier, 25 % av fonderna kan även investeras i övriga nordiska 

börser. Fonden är dessutom inte branschinriktad utan strävar efter att balansera placeringarna 

mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning.  

 

DNB Sweden Micro Cap  

Startdatum 1997-05-29 

DNB har en klar inriktning på svenska tillväxtaktier och fokuserar på svenska bolag som vid 

förvärvstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av det totala börsvärdet på 

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, det vill säga "mikrobolag". Där kan en positiv utveckling 

förväntas över en längre tidsperiod. Fonden får även placera upp till 10 procent av sina medel 

i bolag upptagna till handel på reglerade marknader i Norden, men fortfarande utgivna av 

mikrobolag.  

http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html
http://www.privataaffarer.se/fonder/storbanker-dominerar-fondmarknaden-314204
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Länsförsäkringar Småbolagsfond  

Startdatum 1997-09-01 

Fonden placerar i såväl noterade som onoterade bolag i Sverige. Fonden kan placera i alla 

bolag som ingår i Carnegies småbolagsindex.  

Handelsbanken Svenska Småbolag  

Startdatum 1994-11-21 

Fonden placerar i mindre- och medelstora företag i Sverige med aktivt förvaltad 

värdepappersfond. Syftet är med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som 

överstiger genomsnittet för den svenska aktiemarknaden. Placeringarna ska ske i företag, vars 

marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1 % av det 

samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Fonden kan också placera i 

onoterade bolag. Fondandelen placeras i små- och medelstora svenska företag och upp till 

10% av fondförmögenheten på konto i kreditinstitut. 

 

Medelstorbolag i Sverige 

Swedbank Robur Exportfond   

Startdatum 1993-02-01 

Fonden placerar i svenska exportinriktade företag inom olika branscher och i aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper. Den får dessutom placera upp till 10 % av fondens värde i andra 

fonder. 

 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj  

Startdatum 2004-05-04 

Fonden placerar i svenska företag inom olika branscher, i aktier och aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper. Den får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. 

Didner & Gerger Aktiefond Sverige  

Stardatum 1994-10-21 

Fonden placerar i olika branscher och marknader där minst 90 % av investeringarna ska ske 

på svenska marknader. 

Skandia Småbolag Sverige 

Startdatum 1998-12-09 

Fonden investerar i svenska mindre- och medelstora bolag med ett marknadsvärde vid 

investeringstillfället motsvarande högst 1,0 procent av det samlade värdet på Stockholms 

Fondbörs. 

Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond 

Startdatum 1984-04-01 

Fonden placerar i ett fåtal kvalitetsbolag över en lång tidshorisont med en betydande andel av 

fondförmögenheten placerad i AstraZeneca, samtidigt är den en aktiv förvaltad aktiefond.  
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Placeringar sker i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag i Sverige och kan 

ske i övriga Norden. 

Carnegie Strategi  

Startdatum 1993-08-06 

Fonden placerar främst i svenska aktier och även i räntebärande värdepapper. 

Lannebo Småbolag 

Startdatum 2000-07-31 

Fonden har en tonvikt på små- och medelstora företag i Norden, främst Sverige med en aktiv 

förvaltad aktiefond. Kriteriet för företags storlek är dess börsvärde som vid 

investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet.  

 

Storbolag i Sverige  

Banco Ideell Miljö  

Startdatum 1990-01-15 

Fonden är en aktiefond som placerar i svenska aktier, där den följer omfattande hållbarhets- 

och etikkriterier med tyngdpunkt på miljö. Dessutom ska placeringarna ske i företag som 

värderas bli vinnare i ett framtida kretsloppssamhälle. Eftersom fonden är ideell ska den 

årligen utdela ett belopp motsvarande en procent av fondens värde vid utgången av respektive 

räkenskapsår till anslutna ideella organisationer.   

 

Swedbank Robur Sverigefond 

Startdatum 1967-06-01 

Fonden placerar i företag där aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på 

en reglerad marknad i Sverige. Fonden får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra 

fonder. 

Handelsbanken SBC Bofonden  

Startdatum 1987-10-26 

Fonden placerar i svenska aktier med en aktivt förvaltad värdepappersfond.  

Fondens investering sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de medelstora - och 

stora bolagen. Syfte är att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och fonden kan 

placera i derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Dessutom ska en god spridnings på lång sikt 

uppnå värdetillväxt som överstiger genomsnittet för Stockholmsbörsen. 

Skandia Världsnaturfonden  

Startdatum 1988-06-01 

Fonden placeras i svenska aktier och aktierelaterade finansiella instrument, samt i 

börsnoterade svenska utländska aktier. Skandia Världsnaturfonden har vissa riktlinjer som de 

måste följa. Dessa är att inte investera i företaget vars verksamheter som strider mot 

världsnaturfondens riktlinjer. Denna fond är av etisk fond karaktär.   
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Länsförsäkringar Sverigefond 

Startdatum var 1990-12-10 

Fonden placeras i noterade företag på Stockholmsbörsen. Fondens inriktning är främst stora 

välkända svenska företag, där fondens avkastning jämförs med SBX Cap. 

Carnegie Sverigefond 

Startdatum var 1987-01-08 

Fonden investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs och har inga begränsningar 

avseende branscher eller företag. Fonden får investera i räntebärande värdepapper. 

AMF Aktiefond Sverige 

Startdatum 1998-12-30 

Fonden placeras i svenska marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. 

 

Handelsbanken Sverigefond 

Startdatum 1988-04-25 

Fonden placerar i svenska aktier med en aktivt förvaltad värdepappersfond. Målet är med god 

riskspridning på långsikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för 

Stockholmsbörsen.  

 

Asienfonder 

Banco Fjärran Östern  

Startdatum 1987-10-09 

Fonden som är en bred aktiefond placerar i huvudsakligen i asiatiska aktier. Fondens 

tillgångar får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar och 

penningmarknadsinstrument. Fonden har dessutom möjlighet att placera i Hongkong, Japan, 

Kina, Australien, Indonesien, Korea, Singapore, Nya Zeeland, Thailand, Malaysia, 

Filippinerna och Taiwan.  

 

Swedbank Robur Pacificfond  
Startdatum1989-03-01 

Fonden placeras i företag inom olika branscher i stillahavsområdet som Filippinerna, 

Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam.  

Handelsbanken Asienfond  

Startdatum1989-04-28 

Fonden placerar i börsnoterade aktier på den asiatiska aktiemarknaden, exklusive Indien och 

Japan. Den är dessutom aktiv förvaltad värdepappersfond som vill överträffa den 

genomsnittliga avkastningen på den aktuella aktiemarknaden över tiden. 

Handelsbanken Lux Far East 

Startdatum 1988-03-29 

Fonden placerar i främst börsnoterade aktier på den asiatiska aktiemarknaden, exklusive 
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Japan. Fonden målsättning är på lång sikt uppnå en värdetillväxt i minsta nivå med 

genomsnittet för de marknader där fonden kan placeras. 

Länsförsäkringar Asienfond  

Startdatum 1993-10-01 

Fonden placerar i stora asiatiska företag men främst i företag på de större aktiemarknaderna. 

Marknader där fonden placera är Taiwan, Korea, Singapore och Hong Kong. 

Skandia Asia 
Startdatum 1991-09-01 

Fonden placerar och investerar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien, 

exklusive Japan. Fonden investerar i de större börsföretagen främst med en fördelning på flera 

branscher och länder. 

Carnegie Indienfond  

Startdatum 2004-08-30 

Fonden placerar på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Fonden erbjuder även en 

långsiktig kapitalförvaltning och uppnå en avkastning som är minst med den genomsnittliga 

utvecklingen i regionen.  

Rysslandfonder  

 

Alfred Berg Ryssland 

Startdatum 1998-04-23 

Fonden placerar i företag inom olika branscher i Ryssland och i aktierelaterade överlåtbara 

värdepapper som får gå upp till 10 % av fondens värde i andra fonder.  

 

East Capital Rysslandsfond 

Startdatum 1998-05-18 

Fonden placerar och investerar i noterade och onoterade företag inom den ryska ekonomin.  

 

Carnegie Rysslandsfond  

Startdatum 1997-10-27 

Fonden placerar i ryska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag, samt att den 

investerar även på aktiemarknaden i Litauen, Lettland och Estland. Dessutom får fonden även 

placera i räntebärande papper. 

Swedbank Robur Rysslandfond 

Startdatum 1998-03-23 

Fonden placerar i olika branscher i företag i Ryssland, samt i aktierelaterade överlåtbara 

värdepapper med 10 % av fondens värde i andra fonder.  
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Bilaga 2 – Sharpe-kvoten (Sh), standardavvikelse (X) och avkastning (Y) 

 

Sverige Småbolag  
  

     Aktiefond Småbolag 

(AMF) 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -6,10% 0,08 8,01% 47,00% 

2008 -48,04% 

   2009 75,20% 

   2010 31,60% 

   2011 -12,61% 

   

     DNB Sweden Micro Cap 

  

 

Avkastning Sh  Y X 

2007 -13,50% 0,1 8,7% 47,67% 

2008 -40,48% 

   2009 75,71% 

   2010 39,61% 

   2011 -17,82% 

   

     Länsförsäkringar Småbolagsfond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -15,40% 0,03 5,64% 51,44% 

2008 -46,50% 

   2009 84,20% 

   2010 27,80% 

   2011 -21,90% 

   

     Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -5,80% 0,05 6,16% 41,55% 

2008 -43,90% 

   2009 64,60% 

   2010 28,40% 

   2011 -12,50% 

   

     Swedbank Robur Stella Småbolag 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -8,90% -0,001 4,10% 44,11% 

2008 -48,70% 

   2009 65,10% 

   2010 29,90% 

   2011 -16,90% 
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     Handelsbanken Svenska Småbolagsfonden  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -6,00% 0,1 8,40% 44,07% 

2008 -43,40% 

   2009 70,20% 

   2010 33,50% 

   2011 -12,30% 

   

     

     Sverige Medelstora bolag  
 

     Didner & Gerger 

Aktiefond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 0,50% 0,14 10,99% 48,07% 

2008 -42,10% 

   2009 83,30% 

   2010 29.50% 

   2011 -16,24% 

   

     Skandia Småbolag Sverige  

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -6,00% 0,09 7,72% 41,25% 

2008 -41,60% 

   2009 65,10% 

   2010 31,50% 

   2011 -10,40% 

   

     Lannebo Småbolag  

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -6,20% 0,08 7,16% 39,95% 

2008 -36,90% 

   2009 63,40% 

   2010 31,20% 

   2011 -15,70% 

   

     Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -11,80% 0,04 5,08% 25,52% 

2008 -18,70% 

   2009 43,90% 

   2010 17,10% 

   2011 -5,10% 
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     Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 1,60% 0,04 6% 41,17% 

2008 -45,40% 

   2009 63,60% 

   2010 25,10% 

   2011 -14,90% 

   

     Swedbank Robur Exportfond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -2,40% 0,05 6,42% 43,91% 

2008 -43,20% 

   2009 67,50% 

   2010 31,90% 

   2011 -21,70% 

   

     Carnegie Strategifond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 2,70% -0,02 3,56% 31,02% 

2008 -34,20% 

   2009 48,90% 

   2010 13,30% 

   2011 -12,90% 

   

     

     Sverige Storbolag  
  

     Länsförsäkringar Sverigefond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -4,00% 0,01 4,54% 33,20% 

2008 -35,10% 

   2009 48,40% 

   2010 27,10% 

   2011 -13,70% 

   

     Carnegie Sverigefond  

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -2,80% 0,01 4,44% 31,99% 

2008 -33,30% 

   2009 49,90% 

   2010 20,80% 

   2011 -12,40% 
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Skandia Världsnaturfond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -4,00% -0,02 3,44% 35,22% 

2008 -36,70% 

   2009 50,80% 

   2010 26,50% 

   2011 -19,40% 

   

     AMF Aktiefond Sverige  

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -3,31% 0,02 5,03% 35,73% 

2008 -37,95% 

   2009 53,79% 

   2010 26,43% 

   2011 -13,83% 

   

     Swedbank Robur Sverigefond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -2,90% -0,01 3,96% 37,44% 

2008 -40,80% 

   2009 55,10% 

   2010 25,90% 

   2011 -17,50% 

   

     Banco Ideell Miljö (Swedbank Robur)  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -3,20% -0,03 2,96% 35,48% 

2008 -40,20% 

   2009 50,40% 

   2010 24,90% 

   2011 -17,10% 

   

     Handelsbanken SBC Bosparfond  

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -0,90% 0,02 4,76% 35,86% 

2008 -39,40% 

   2009 53,10% 

   2010 25,80% 

   2011 -14,80% 

   

     Handelsbanken 

Sverigefond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -0,60% 0,02 4,90% 35,65% 
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2008 -39,00% 

   2009 53,00% 

   2010 25,70% 

   2011 -14,60% 

   

     Rysslandsfonder  
  Alfred Berg Ryssland 

    Avkastning Sh Y X 

2007 13,04% 0,11 11.75 % 67,70% 

2008 -68,63% 

   2009 113,75% 

   2010 24,85% 

   2011 -24,28% 

   

     

     East Capital Rysslandfond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 23,00% 0,15 15% 71,33% 

2008 -69,00% 

   2009 122,00% 

   2010 25,00% 

   2011 -26,00% 

   

     Carnegie Rysslandfond 

  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 16,50% 0,13 13,80% 71,11% 

2008 -66,20% 

   2009 126,60% 

   2010 11,30% 

   2011 -19,20% 

   

     Swedbank Robur Rysslandfond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 27,20% 0,16 16,54% 76,82% 

2008 -73,10% 

   2009 133,90% 

   2010 19,10% 

   2011 -24,40% 

   

     Asienfonder 
   

     Länsförsäkringar 

Asienfond 

  

 

Avkastning Sh Y X 
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2007 29,20% 0,06 6,36% 39,30% 

2008 -47,60% 

   2009 53,30% 

   2010 12,90% 

   2011 -16,00% 

   

     Skandia Asia 

   

 

Avkastning Sh Y X 

2007 27,40% 0,03 5,06% 35,19% 

2008 -43,20% 

   2009 45,80% 

   2010 11,00% 

   2011 -15,70% 

   

     Carnegie Indienfond  
  

 

Avkastning Sh Y X 

2007 61,00% 0,11 9.96% 53,37% 

2008 -54,30% 

   2009 60,80% 

   2010 17,30% 

   2011 -35,00% 

   

     Swedbank Robur Pacificfond 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 30,70% 0,09 7,46% 36,50% 

2008 -40,70% 

   2009 50,70% 

   2010 13,00% 

   2011 -16,40% 

   

     Banco Fjärran Östern (Swedbank Robur) 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 -0,20% -0,17 -0,50% 27,28% 

2008 -34,50% 

   2009 39,10% 

   2010 7,40% 

   2011 -14,30% 

   

     Handelsbanken Lux Far East 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 2,20% -0,33 -2,50% 20,10% 

2008 -30,60% 

   2009 21,80% 

   2010 7,40% 
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2011 -13,30% 

   

     Handelsbanken Asienfonden 

 

 

Avkastning Sh Y X 

2007 27,50% 0,09 7,40% 36,27% 

2008 -42,10% 

   2009 51,80% 

   2010 12,60% 

   2011 -12,80% 

    

 

 

Bilaga 3 – Statsobligationer, 5-årig löptid 

 

Period 

Statsobligationer 

SE GVB 5Y 

Medel 

2007 4,151 

2008 3,7757 

2009 2,5157 

2010 2,2892 

2011 2,2882 

 


