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Syfte: Syftet med denna undersökning är att göra en komparativ studie 

mellan Sverige-och global aktiefonder för att vidare analysera vilka 

aktiefonder som ger högst avkastning.  

 

Metod: Uppsatsen bygger på en statistisk analys vilket sekundärdata ligger till 

grund för våra beräkningar. Genom tillämpning av kvantifierbar hård 

data där bland annat historiska aktiekurser ingår, så har en kvantitativ 

studie använts. Befintliga teorier och modeller har tillämpats. 

 

Slutsats: Studien visar i stort sett att högre risk ger en högre avkastning. 

Under period 1 presterade Latin Amerika fonderna bäst varefter 

Sverige fonder presterade bättre under period 2. Dessa marknader 

kan vara väldigt oberoende av varandra och tenderar därmed inte att 

följa varandras kursutveckingen. Slutsatsen är då att en investering i 

olika geografiska placeringar diversifierar risken mer. Exempelvis 

en investering i en svensk fond och en latin amerika fond. 
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Intention: We aim to undertake a comparative study between Swedish and 
 

Global equity funds in order to be able to examine which mutual 

funds that provide the highest return.  

 
 

Method: The essay is based on statistical analysis which secondary data is the 

basis for our calculations. Through the application of quantifiable 

hard data which include historical stock prices, aquantitative study 

has been used. Existing theories and models have been applied. 

 
 

Conclusion: The study shows that higher risk results in a higher yield. During 

period 1 Latin America Funds performed best whereupon Sweden 

funds performed better during period 2. These markets can be very 

independent and do not tend to follow each other's price trend. The 

conclusion would be to invest in different geographical locations to 

diversify the risk more. For example, an investment in a Swedish fund 

and a Latin American fund. 
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1.Introduktion 
 
 

Som blivande ekonomer med stort aktieintresse blev ämnesvalet till denna studie enkelt och 

förutspådd. Då vi är nyintroducerade för aktier som sparform och vill fördjupa våra investerings 

kunskaper valde vi att skriva om portföljer och dess risker.Vi kommer i detta kapitel börja med 

att introducera problembakgrunden för det ämne vi har valt att studera samt därefter 

komplettera med problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning för att kunna 

förmedla samt beskriva vad vi vill försöka uppnå med studien. 

 

1.1Problembakgrund 
 

 
Det finns flera olika sätt att spara pengar på. Räntebärande placeringar (såsom 

premieobligationer, privatobligationer, räntefonder) och aktieplaceringar är två olika grupper 

som man kan placera sina pengar på.
1

 

Det har länge diskuterats om vilka investeringsval som borde göras för att kunna uppnå den 

optimala avkastningen i förhållande till risken när det kommer till frågan om val av värdepapper 

för en portfölj. 

 
 

"If,when making a stock investment,you're not considering holding it at least ten years, don't 

waste more than ten minutes considering it." 

 
 

Såsom Warren Buffett en av världens främsta investerare uttryckte sig ovan,ska man satsa 

långsiktigt, ska man satsa i aktier. Urban Bäckström,svensk politiker och ekonom anser att 

aktier är det bästa alternativet om spararen vill investera sina pengar under en längre period. 

Därmed genom en långsiktig investering så är möjligheten för hög avkastning större.
2

 

 
 
 

 
 

 

1 http://www.sfiekonomi.se/spara-pengar 
2  

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Superinvesterare-du-borde-ha-koll-pa/ 
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Vid jämförelsen av statsobligationer och aktiefonder är aktieinvesteringar det mest riskfyllda 

värdepapperet. Ur ett historiskt perspektiv så gäller det endast under de första fem åren och 

därefter dalar det ner och blir mindre riskfyllt än obligationer och andra typer av 

värdepapper.
3

 

Nobelprisbelönade Harry Markowitz definierade så  tidigt som år 1950 ett nytt begrepp mellan 

risk och förväntad avkastning i en portfölj. Begreppet kom att kallas för diversifiering och 

Markowitz  menade då att i och med diversifiering så kan man minska riskerna och dessutom 

kunna skydda sina placeringar; detta fick en stor betydande roll inom finansieringens historia. 

För ungefär 30 år sedan växte sparandet i aktiefonder fram i Sverige men det fanns en sträng 

valuta reglering som gjorde att det endast var tillåtet att investera i Sverigefonder. Det svenska 

folket kunde bara placera inom landets gränser.
4

 

Idag är Sverige det land som är världsledande när det gäller aktieägare. Över 80 % av 

befolkningen äger direkta- eller indirekta aktier.
5 

Detta bevisar hur viktigt aktieinvesteringar har 

blivit för vårt samhälle och hur den har implementeras in i vårt sätt att spara eller investera 

besparingar.Två aspekter som är väsentliga och värt att ha i åtanke vid val av aktier, är hur 

aktiens förväntade avkastning förhåller sig till den förväntade risken. 

 
 

Avkastning och risk för en aktiefond kan bedömas genom att vi tittar på två avgörande aspekter. 

Den ena aspekten är då internt, vilket innebär att vi tittar på företaget i sig.Speciella förhållanden 

inom företaget kan ha ett konstaterande beslut eller värde för att verksamheten ska kunna 

åstadkomma ett värdeskapande. Påverkande faktorer kan exempelvis vara innovativa idéer men 

även hur företagets utveckling utspelar sig. Ett företag som är lönsamt och växer har i sinom tid 

en stor möjlighet att få en stark kursutveckling.
6
 

 

Den andra aspekten, den externa, ser till verksamhetens ekonomi i förhållande till 

aktiemarknaden. Ett exempel är konjunktursvängningar–är det goda tider så blomstrar 

aktiemarknaden och på motsatt sätt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3 Siegal,J.J(2007)Stock forthe long run–the4th edition,s.25 
4  http://morningstar.folkbladet.nu/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-10-europafonder-tips 
5 
Sparekonomen– 2011-10-19(Aktier) 

6 http://www.finansportalen.se/utbildningaktier.htm        2 
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Ett bra sätt att ha lika hög avkastning med mindre risk eller mer avkastning till samma risk är att 

diversifiera risken genom att sammansätta en aktiefondsportfölj. En fond kan till skillnad från 

enskilda aktier skötas av någon annan genom förvaltning. Fondspararen kan då enkelt luta sig 

tillbaka medan förvaltaren sköter emissionsbevakningar, utdelningar och fondens strategiska 

placering.
7

 

 
 

Det investerade kapitalet kan förvaltas aktivt eller passivt. Med en aktiv förvaltad fond kan en 

professionell analytiker i ett fondbolag bevaka och styra ens placeringar så att fondens prestation 

blir bättre än marknadens dock kan detta påverka ens möjligheter till vinst eftersom man 

förlitar sig till fullo på en person som kanske inte alltid besitter de kunskaper eller erfarenhet 

som krävs. Motsatsen är passiv förvaltning där bevakningen sker med hjälp av datorer.
8  

I 

Sverige brukar de flesta fondsparare välja att aktivt förvalta aktiefonder vilket är den vanligaste 

fondtypen i vår hemmamarknad.9 

 

1.2Begrepp 
 

Vad är en fond 
 

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj av värdepapper, snarare den mest välkända sorten 

av värdepapper. Alla som har köpt en andel i fonden blir så kallade andelsägare och innebär att 

de gemensamt äger fonden. Aktier och räntebärande värdepapper är dem fundamentala 

finansiella verktygen som en fondportfölj innehåller. Förekommer även optioner men inte till 

lika stor del.
10

 

 

Fondbolagen sköter och förvaltar placeringar samt administration. Fondens tillväxt härstammar 

från två partier. Den ena delen är själva utdelningen som sker årligen och den andra delen är 

kursvinsten som sker när ägaren säljer sina andelar, liknande metod som för aktier.
11

Dock skiljer 

sig fondägandet från aktieägandet, där fondägaren överlåter ansvaret till förvaltarna och på så 

Sätt kan förlora sin inverkan över fondens placeringar.En Fondförvaltare kan vara en bank eller 
 

annan finansiell institution som har ansvar för fonden.Förvaltarens uppgift blir att se till att inom 
 

  
 

 

7 Ankarstrand, Aktier,s. 41 
8 
Börjesson,Så här kan alla svenskar bli miljonärer, s. 103 

9 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf,2010-11-30 
10 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
11 

Haskel, A. Fondhandboken, 2000, s. 10         3 
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givna riktlinjer och med hänsyn till risktagandet få fondens värde att utvecklas bättre än fondens 

jämförelseindex.
12

 

 

 

Globalfonder 
 

Investeringar i globalfonder sker på olika marknader runt om i världen och består av ungefär 19 % av 

dagens totala sparande på den svenskafondmarknaden.13Globalfond är en aktiefond och har på så 

vis en högre risk än blandfonder. Fonden investerar i räntebärandepapper och själva utfallet 

brukar ge en högre avkastning än blandfonder. Aktiefonden riskexponerar sig inte mot en 

begränsad geografisk marknad och ger följaktligen en god riskspridning och kan på så vis flytta 

Sina investeringar när förutsättningarna på den lokala aktiemarknaden försämras. Detta 

gör att globalfonder har en relativt lägre risk än andra aktiefonder.
14

Något att ha i åtanke 

är att globalfonder till stor del är noterade i utländsk valuta, vilket gör att valutarisken 

vid en investering blir en väsentlig faktor.
15

 

 

 

Svenska aktiefonder 
 

 
 

Svenska aktiefonder tillhör kategorin landfonder, vilket oftast innebär en högre risk eftersom 

fokus ligger på aktier i marknader och kan vidare innebära stora kurssvängningar.
16

Då svenska 

aktiefonder placerar i nationella aktier är detta sparsätt bäst för de som tror på den svenska 

marknaden. Många svenskar investerar i den svenska marknaden främst eftersom Sverige är vår 

hemmamarknad men även av den orsaken att det finns fler kunniga investerare samt förvaltare 

inom svenska aktier. Trots att den svenska aktiemarknaden är liten globalt sett, så har Sverige 

Flera stora internationella exportföretag. En stor export är en klar styrka för ett företag men 

samtidigt innebär det ett stort exportberoende, att den svenska aktiemarknaden lätt påverkas av 

vad som sker i övriga världen.
17

 
 

 
 
 

 

 

12
Börjesson, Så här kan alla svenskar bli miljonärer,2009, s. 103 

13 Hur svenskarna ser på fondsparandet, 2008 
14 Så bygger du en bra bas i portföljen, 2006 
15 http://www.fondmarknaden.se/Fonder/Kategori/Globalfonder.aspx 
16http://avdragslexikon.se/avdrag/aktiefonder 
17
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Enligt Niklas Lundberg,VD för den oberoende fondinvesteringskonsulten Indecap, ligger den 

största risken idag i svenska aktiefonder och att det är en betydligt lägre risk i en global 

aktiefond.
18

 

 

 

1.3Problem diskussion 
 

 
Sverige är det land i världen med högst andel aktieägare dock använder tre fjärdedelar av 

befolkningen sig av en så kallad mellanhand eller förvaltning.
19

Vilket kan betyda att majoriteten 

är intresserade men har förmodligen brist på kunskap samt naivitet kring aktiehandel. Idag 

betalar många svenska fondsparade höga avgifter  för att få sina fonder förvaltade. Vi ämnar 

därför belysa ett ämne som vi anser berör flertalet läsare, val av aktiefond samt vilka faktorer en 

fondsparare ska ha i åtanke vid investering i fonder. Vi har idag ett stort antal fondbolag på den 

svenska fondmarknaden som föreslår såväl Globalfonder som Sverige fonder. Frågan är vilken 

man borde satsa på, samt huruvida den diversifiering som globala fonder utlovar faktiskt leder till 

en avsevärt lägre risk? 

 
 
 

1.4Syfte 
 
Syfte med denna undersökning är att göra en komparativ studie mellan svenska och globala 

aktiefonder för att på så vis kunna se vilka aktiefonder som ger högst riskjusterad avkastning 

samt hur dessa två fondkategorier skiljer sig åt. 

  Vi vill varefter upplysa vilka faktorer såsom exempelvis geografiska placeringar som spelar roll             

  till valet av fond med hänsyn till dess avkastning och risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

18

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/valj-globalfonder-framover_7030705.svd 
19http://www.aktier.n.nu/           5 
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1.5Frågeställning 
 

 
Vår studie kommer att undersöka om man bör investera i svenska aktiefonder eller globala 

aktiefonder då vi examinerar vilka som ger högst riskjusterad avkastning. Vår uppsats 

kommer att besvara frågor såsom: 

 
 

 Vilka av dessa fonder bör man satsa på,Globala fonder eller Sverigefonder? 
 

 Hur har fonder presterat i förhållandet till deras risk? 
 

 Leder globalafonders geografiska placeringar till en lägre risk för investerarna? 
 
 
 
 
 

1.6 Avgränsning 
 

 
Denna studie kommer att avgränsa sig till den svenska aktiemarknaden samt den globala 

marknaden. Vi har valt att undersöka fonder i olika geografiskt placerade länder som 

exempelvis tillväxtmarknader i Latina Amerika, Asien samt den svenska marknaden. Detta för 

att vi vill belysa våra läsare att genom en spridning av sina aktier både i svenska samt 

globalamarknader kan det ge en mer diversifierad risk. Som tidigare nämnt så kommer vi att 

analysera vidare vilka fonder som ger bäst avkastning till skild risk. 

 
 

Uträkningarna  kommer bland annat att ske under en sexårsperiod från 2003-01-01 fram till 

2008-12-31, period 1. Vi har även valt att undersöka ytterligare en period för ett mer reliabelt  

resultat,ett skede från 2009-01-01 fram till 2012-12-31, period 2.  
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2.Metod 
 

 
I detta kapitel kommer vi att ta upp val av metod som kommer att användas för att genomföra 

studien.  Vi kommer att beskriva tillvägagångssättet för portföljsvalen, diskutera hur stor 

reliabilitet samt validitet det insamlade data har. Därefter kommer vi att redogöra metoder för 

bearbetning av data för att på så sätt kunna uppnå vårt syfte med studien. 

 
 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Valet bland våra teorier gjordes i åtanke på avkastning, risk samt syfte. För att få en pålitligare 

bedömning och grund till vår analys om de olika portföljers avkastning så kommer vi att använda 

oss av olika teorier. 

 
Studien är en statistisk analys, vi arbetar med insamling, utvärdering, analys och presentation av 

empirisk data, således ligger sekundärdata till grund för våra beräkningar. Då vi använder oss av 

kvantifierbar hård data där bland annat historiska aktiekurser ingår, ses vår undersökning även 

som en kvantitativ studie. Fördelen med denna metod är att den ger en solid grund för uppsatsens 

undersökning och analys. 

 
 

Den riskfriaräntan som kommer att användas vid uträkning med hjälp av våra utvalda teorier 

representeras av en statsobligation år 2003 för period 1. Under period 2 använder vi en 

riskfriränta från år 2009. Eftersom ingen investering är helt fri från risk är inte heller dessa 

statsobligationer det; den risk denna investering utsätts för är risken att Sverige 

som ekonomi går i konkurs. Eftersom marknadsindexen inte tar hänsyn till några 

förvaltningsavgifter eller transaktionskostnader som kan uppstå måste de fonder som jämförs 

mot marknadsindex ha visat en bättre kursutveckling som är lika bra som marknaden. 

 

Genom att vi kommer att utgå från befintliga teorier och dessutom prövar dessa i empirin kommer 

vi utgå från en deduktiv ansats. Vi kommer följaktligen att sammanställa samtlig data som blivit 

uträknat i Excel och analysera samt diskutera resultatet vi har lyckats få fram och därefter dra 

generella slutsatser som därefter kommer att hjälpa oss att besvara vår syfte.                                 7 

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Data


2.2 Datainsamling 
 

Elektronisk/Litteratur 
 

 
 

Vi har i studien använt oss av både tryckta samt elektroniska källor. Primärt har vi använt oss av 

webbsidor som bland annat Morningstar.se, Di.se, Fondbolagen.se Avanza.se,Handelsbanken.se, 

Aktier.n.se m.m. 

Beträffande böcker  har vi bland annat tagit del av information om de olika teorierna samt 

artiklar som vi senare kommer att relatera till och jämföra. 

 
 

 

2.3 Portföljval 
 

 
Viktigt att ta hänsyn till vid val av portfölj är diversifiering, därmed föll valet på globalfonder 

och Sverigefonder, där vi i synnerhet kommer att kunna se en högre risk från portföljerna. Valet 

av följande fonder föll på dess geografiska placeringar samt deras historiska resultat. Kraven för 

respektive fond som skulle behandlas föll på de karakteristiska dragen som fonderna hade för att 

vi på så sätt skall få relevanta svar. Som nedan följer kommer studien undersöka och analysera 

tio olika globala aktiefonder samt fem svenska aktiefonder. Studien kommer även att använda 

sig av de följande teorier, Sharpekvot och Modigliani Modigliani. Dessa teorier kommer att vara 

till grund för studien och lämpade för jämförelse med måtten på de olika portföljerna.Två 

viktiga mått att ta hänsyn till blir då avkastning och risk. Dessa mått kommer att hjälpa till att 

undersöka vilka riskkategorier som ger högst respektive lägst avkastning. Fonder har valts ut 

från fondlistan på sidan Morningstar.se detta eftersom sidan har stor fokus på fonder samt 

publicering av tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och 

internationella fonder. 

 
 
 
 

 
 

             8



 

 

De utvalda fonderna är följande: 
 
 
 
 

 

Svenska Globala 
 

 

*AMFAktiefond Sverige 
 

*FolksamLO Sverige 
 

*Länsförsäkringar Sverigefond 
 

*DIDNER&GERGEAktiefond 
 

*Sverige 
 

*Lannebo sverige 

*AmundiFds EqLatin AmericaAU-D 
 

*SKAGENVekst SEK 
 

*Fidelity Latin America A-USD 
 

*SWIP Pan-European Sm Comp A 
 

*Aberdeen Global World EquityA2 
 

*Invesco PacificEquityAInc 
 

*Skandia Pacific EquityA1 
 

*ING(L)Invest World PAcc 
 

*SSgA CanadaIndexEquityFund P 
 

*Folksams AktiefondUSA 
 

 
 
 
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

 
Validitet är förbindelsen mellan det teoretiska och empiriska planet och innebär med andra ord 

att man verkligen har mätt det man vill mäta med undersökningen. 

Undersökningens syfte är att beräkna risken för de valda portföljerna, vilket kommer visa sig 

längre fram i studien. De data som presenteras kommer att vara baserad historik och redan 

färdigställd statistik för respektive portfölj under de senaste tio åren.I en del fall har 

undersökningen nyttjat sig av månadskurser för att räkna ut årsavkastningen, vilket i sin tur 

ger högre validitet. 

 

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig och trygg studien är. Den kan beskrivas som det data som 

används för en specifik studie,exempelvis vad det är för sorts data som används samt 
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insamlingssätten för dessa.
21

En studies reliabilitet kan också vara hög ifall flera forskare 

undersöker samma problem och kommer fram till samma sak.
22

 

För att kunna få en så hög reliabilitet som möjligt i studien har författarna valt att använda sig av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och internet som källor. 

 

 

2.5 Källkritik 
 

 
Vår fundamentala informationskälla har varit morningstar.se, där samtliga fonder har valts. 

Sidan betraktas trovärdig eftersom den har använts som källa för branschtidningar såsom 

Affärsvärlden och DagensIndustri. Grundtanken till val av sidan har varit att den framstår som en 

väldigt neutral källa som även specialiserar sig på fondinvestering, vilket är det vi kommer att 

beakta i vår studie. Nackdelen är att vi endast har använt oss av Morningstar som källa och har 

vidare förlitat oss på endast den källan, dock anses Morningstar bland ett av de främsta 

fondsidorna.  

 
 
 
 

2.6 Metodkritik 

 
Studien har undersökt aktiefondernas avkastning och risk för sammanlagt en 10-års period, 

uppdelat i period 1 och 2. Undersökningsperioden har dock visat både bra samt dåliga år. 

Varefter ges ett mer realistiskt värde och liknande fortsatta mönster har visat sig. Något som bör 

ifrågasättas är möjligtvis hur historiska värden kan presentera och beräkna framtida värden. Det 

bör tas i åtanke att all beräkning inte kan stämma till 100 % och att det endast är prognoser. Dock 

bör vi ifrågasätta jämförelsen mellan Sverigefonder och globalfonder. Där globalfonder kan vid 

negativ marknadsutveckling genom geografisk diversifiering skapa ett mervärde, vilket 

Inte är fallet för Sverigefonder. 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 
Paulsson,U,Uppsatser och rapporter: medeller utan uppdragsgivare,Studentlitteratur, Lund, 1999 

22 

http://hem.passagen.se/benthorn/statistik/reliablitet.htm                   10 

             

http://hem.passagen.se/benthorn/statistik/reliablitet.htm


 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Teorier 
 
I följande avsnitt kommer olika teorier som vi anser är relevanta för studien att presenteras och 

diskuteras. Vi kommer att beskriva teorier som avser avkastning men även risk vilket är 

huvudfilosofin i vår undersökning. Dessa teorier kommer senare att tillämpas i analysen och 

tolka den insamlade empirin. De teorier som kommer att beaktas är bland annat portföljsteori, 

Sharpekvot, standardavikelse och Modigliani-Modigliani. 

3.1Portföljsteori 
 
Denna teori behandlar sambandet mellan avkastning och risk. Det är en investeringsmodell som 

beskriver hur en rationell investerare kan använda sig av diversifiering för att optimera sin 

portfölj. Diversifiering och allokering är två viktiga faktorer som denna teori tar upp. 

Man brukar skilja mellan två olika typer av risk, marknads-och unik risk, där den unika risken är 

den enda av sitt slag som går att diversifiera bort.
25

 

Teorin framställdes av Harry Markowitz och fick ett stort genomslag i finansvärlden.  

Under osäkerhet kunde investerare använda sig av denna modell och fördela sina finansiella 

tillgångar för att på så sätt uppnå en högre diversifiering och därmed minska osäkerheten i sin 

framtida rikedoms placeringar.Eftersom varje aktie omfattaren risk kan man genom att 

investera i flera olika aktier minimera fondens risk, dock går det aldrig att reducera risken helt. 

3.2 Sharpekvot 
 
William Sharpe, grundaren till denna teori utgick från att varje investerare vill uppnå högst 

avkastning till en relaterad risk och ju högre sharpekvoten är desto bättre anses utbytet mellan 

Avkastning och risk. Sharpekvot är en teori som anger portföljens riskjusterade avkastning där 

den talar om hur mycket avkastning per total risk som har åstadkommits vid en investering.Man 

beräknar denna teori genom att dividera avkastningen utom den riskfria räntan med avkastningens 

  Standardavvikelse omräknad till årstakt. 

 

 
 

i=investeringsobjekt 
 

Ri=Genomsnittlig avkastning 
 

Rf=Riskfria avkastning 
 

σi=Standardavvikelsen för avkastning             11 
 



3.3Modigliani Modigliani 
 
Modigliani-Modigliani teorin även kallad M2 eller RAP är ett mått på den riskjusterade 

avkastningen av en investering i en portfölj. Det är ett mått som används för att karakterisera hur 

väl en portföljsavkastning belönar en investerare för den mängd tagen risk, i förhållande till 

bland annat den riskfriaräntan. Denna teori härrör från den allmänt använda SharpeRatio och 

skillnaden mellan dessa är att Modigliani har fördelen av att vara i enheter av procentavkastning. 

Detta underlättar för investerare att analysera resultatet då exempelvis sharpeteorin inte går att 

tolka vid negativkvot. 

 
Följande är en trestegs metod som följs vid en uträkning avModigliani kvoten. 

 

1. Först beräknas riskpremien genom att avkastningen för en aktieplacering minskas 

med den riskfria räntan. 

 

2. Därefter beräknas Sharpekvoten genom att dividera riskpremien med standard 

avvikelsen för investeringen. 

 

3. Slutligen ges Modiglianikvoten med hjälp av skillnaden mellan Sharpekvoterma,för 

investeringen och marknaden. Denna skillnad multipliceras med standardavvikelsen 

för marknaden.  

 

Eller Modigliganikvoten ges som följande: (Sharpekvot-sharpekvot förmarknaden)* 
 

marknadens standardavvikelse 

 

 

M2=(Si-Sm)*σm 
 
 

3.4 Standardavvikelse 

 

 
Standardavvikelse är ett riskmått på variationen i den årliga avkastningen och anses vara ett mer 

tillförlitligt mått på spridningen vid en normalfördelning. De vanligaste måtten för spridning är 

varians och standardavvikelse, standardavvikelsen beräknas utifrån variansen.
27

 

Enligt morningstar rating ligger gränsen för risknivån mellan 0 – 13,3 % för lågrisk, 13,3– 26,7% 

för medelrisk och 26,7% + för högrisk.
28

 

                 12 



 
Standardavvikelsen kan beräknas med följande formel: 

 
 

 
 
 
 
 

N= antalet observationer 
 

R=Avkastning 
 

=Genomsnittligavkastning 

 

3.5Volatilitet 
 

 
På tal om aktiens standardavvikelse inom finans så är det mer förekommande att använda termen 

volatilitet. Volatilitet innebär hur mycket en aktiekurs förändras eller avviker från medelvärdet, 

sker det en större volatilitet så blir det större variationer på aktiekursen. Volatilitet skiljer sig 

genom att den är multiplicerat med kvadratroten av tiden.
29 

 
 

 
 

 
 
 
 

Vid stigande kurser så sägs det att den förväntade volatiliteten minskar och vid sjunkande kurser 

blir det en ökning av den förväntade volatiliteten. Just att det blir en hög volatilitet beror väldigt 

mycket på att marknaden känns mer osäker när aktiekursen sjunker, medan en lägre volatilitet 

visar en mer stabil och trygg kurs. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att volatiliteten inte visar 

aktiens riktning, utan bara hur stor avvikelsen är.
30

 

 
 
 
 
 

27
 
http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/standardavvikelse.htm 

28 http://cust.msse.se/se/skandia/definitions/index.aspx?lang=SV&helptype=S&keyword=riskprof 
29http://www.aktieskolan.se/pages/volatilitet.php?select=aktieskola 
30

HillierD.&RossS.et.al.s.243-245 (2010) ”Corporate Finance, European Edition”,McGraw Hill–   13 

Higher Education. 

http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/standardavvikelse.htm
http://cust.msse.se/se/skandia/definitions/index.aspx?lang=SV&helptype=S&keyword=riskprof
http://www.aktieskolan.se/pages/volatilitet.php


3.6 Risk 

 
Det finns ett antal olika placeringsformer på marknaden där varje placering har sin egna unika 

risknivå och avkastning för investeraren. Risk och avkastning är de mest grundläggande 

begreppen i värderingen som en investerare noggrant överväger vid en investering. 

Med andra ord bör en investerare förväntas vararation och riskmedvetenhet,som eftersträvar en 

så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk.
31

 

 

 

När det kommer till fondsparanden så anses risk vara ett relevant och omtalat begrepp. Risk är 

det investerade värdet vid finansiellt skapande och där risken kan göra så att fonder kan komma 

att tappa sitt värde. Risken är olika stor beroende på vilken typ av fondsparande.
32

I placeringar 

hos en global aktiefond som placerar i hela världen så sprids risken över flera fonder samt över 

flera aktier, detta kallas för diversifiering. Globala fonder riskexponerar sig lika så inte mot en 

begränsad geografisk marknad, utan har en bred riskspridning. Det innebär en lägre risk än 

fonder som placerar i specifika områden såsom ett visst land eller en specifik bransch.Dock blir 
 

chanserna större för högre avkastning vid hög risk.
33

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
31

Hillier,David&Ross,Stephen,262-268 et.al.,(2010)”CorporateFinance,European Edition”,McGraw  Hill–            

HigherEducation 
32

http://www.swedbankrobur.se/fondsparande/fondtyper/index.htm 
33

 PiaNilsson,s.39, ”Placera i fonder till din framtida pension”       14 

 

http://www.swedbankrobur.se/fondsparande/fondtyper/index.htm


3.7Teoretisk sammanställning 
 

 
De tidigare sagda teorierna som vi anser är relevanta för undersökningen kommer att användas 

som verktyg för att utvärdera de selektiva global-och Sverigefonderna. Motivet till de utvalda 

teorierna kan grundas på att de berörde primära områden som vi undersöker; risk, diversifiering 

och avkastning. 

Genom standardavvikelsen, ett riskmått som visar investeringens volatilitet, kommer vi att  

lättare kunna se hur stora svängningar som fondens avkastning har haft. Är svängningarna 

kraftiga betyder det att volatiliteten är hög vilket i sin tur indikerar en högre risk.34 

 
 

Med Sharpekvot och Modigliani-Modigliani kan konkreta värden fås där avkastningen är rensad 

från risken och gör det möjligt att jämföra prestationen hos de olika fonderna som innehar olika 

risknivåer med varandra.Dessa mått ger även en indikation på hur stor riskspridningen är samt 

hur stor fluktuation det finns mellan fonderna och marknaden. 

 

3.8Teori kritik 

Sharpekvot 
 

Resultaten från Sharpekvot kan misstolkas helt då måttet bland annat endast kan jämföra fonder 

med samma inriktning samt jämförelseindex. Vidare kan det förklaras att utifall två förvaltare 

har olika uppdrag, så kan inte Sharpekvot urskilja den ena från den andra. 

 

Värdet som teorin får när den räknar ut vilken fond som har lyckats bäst under en tidsperiod, 

samt vilka som lyckats bäst jämfört med jämförelseindexet säger ingenting. 

För fondsparare har år 2008 varit en krisperiod. Utifrån den valda undersökningsperioden 2003-

2008 och 2009-2012, fick vi samtliga värden negativa år 2008 och 2011 samt samtliga negativa 

värden hos Sverigefonderna år 2006 under period 1. Negativa Sharpekvot kan inte tolkas 

meningsfullt och skulle ha inneburit att spararnas risktagande inte skulle ha gett någon 

avkastning under följande år. Detta eftersom marknaden har tenderat negativt under en 

tillräckligt lång tid och då fungerar 

 

 
 
34 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf,2010-11-25     
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inte Sharpekvoten som riskjusteringsmått; utan då behövs andra riskmått vid jämförelse mellan 

fonder.
35

 

 
 

 

3.9Tidigare forskning 

 
Ämnet som behandlas i följande avsnitt är inget nytt och redogörs tidigare i studien. Nedan följer 

fyra olika forskningar/artiklar som har bidragit till denna studie. 

Iden första artikeln Journal of Political Economy redogör forskarna MacBeth och Eugene F. 

Fama problematiken med att högrisk skulle vara detsamma som hög avkastning. De har med 

hjälp av sina hypotesprövningar undersökt sambandet. Forskarna har vidare kommit fram till att 

det inte går att förkasta hypotesen om att risken inte reflekteras i avkastningen.Fortsättningsvis 

går det inte att konstatera att det finns ett linjärt samband mellan variabelns risk och avkastning. 

Som slutsats hävdar de att det verkar finnas ett generellt samband mellan risk och avkastning.
36

 

 
En liknande studie utförs av Harry Markowitz,”Portfolio Selection”. Där portföljvalsteorin 

presenteras, studien förklarar sambandet mellan risk och avkastning. Risk utgör ett missnöje hos 

många investerare medan avkastning är något många eftersträvar. Ju högre avkastningen desto 

mer fördelaktigt brukar det vara. Problemet med hög avkastning är att det oftast medföljer en hög 

risk. Enligt portföljvalsteorin utgår investerare från att eftersträva högsta möjliga avkastning till 

en lägre risk. Det är just detta Markowitz vill förmedla, genom en väldiversifierad portfölj och 

Ett bra val av tillgångar,vilka är de som ger den högst förväntade avkastningen på lång sikt.
37

 
 

 
 

Enligt French, K och Poterba, Ji artikeln “Investor diversification and international equity 

markets”utvecklades teorin till hemmamarknadens fonder. Deras studie har gått ut på att studera 

investerares val av investeringar över tiden. Forskarna konstaterade att investerare tenderar att 

välja landsfonder över globala. De menade att investerarnas prioritering vid fondval inte direkt 

har varit risken och avkastningen. Då de har föredragit hemmamarknadens fonder påpekar 

forskarna dock att diversifieringen i portföljerna är något lägre.
38 

 
 
 
35

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2530467.ece 
36 

Eugene F. Fama and James D. MacBeth, Journal of Political Economy, (Vol. 81, No. 3 (May -Jun.,                                                                                                

1973) pp. 607-636) University of Chicago 
37 

Harry M. Markowitz (Mar. 1952), Portfolio Selection, Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91 
38

French, K. and Poterba, J. (1991): “Investor diversification and international equity markets”, American Economic          

Review, vol. 81(2).           16 
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I artikeln "Sir Real Returns" (2005) framgår forskaren John Templetons analys där en klar 

potential i att investera i tillväxtmarknader finns. Han utförde således en fundamental 

undersökning och blev igenkänd för den strategi han presenterade att stå emot marknadens så 

kallade flockbeteende. Forskarens slutsats förklarades genom att sälja aktier när värderingarna är 

för höga och införskaffa dessa igen som han själv utryckte det "när blodet rann på gatorna". Detta 

genom att globalt leta efter billiga aktier med goda framtidsutsikter.
39

 

 

De studier som vi har tagit del av har gett studien en grund att stå på. Fler kopplingar till dessa 

texter i studien kommer att upprepas, primärt i analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

39 Fitch S. "Sir Real Returns".Forbes. (June 9, 2003;171(12):49) Business Source Premier, Ipswich, MA. 
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4.Empiri 
 
I detta stycke kommer studien att presentera de fonder och data som har insamlats och 

undersökts under undersökningens gång. En redogörelse för de uträkningar som har gjorts med 

utgångspunkt från de valda teorierna kommer att ge ett slutgiltigt resultat. 

 
 

 

4.1 Sverigefonder 
 

 
De valda svenska aktiefonderna som ska undersökas i vår studie är följande: 

 

 
 

 AMFAktiefond Sverige 
 

Fonden är en aktiefond som placerar i bolag på den svenska marknaden. Fonden har som mål att 

med hjälp av en stor riskspridning uppnå en avkastning som överstiger genomsnittet på den 

svenska aktiemarknaden.Denna fond tillhör riskkategori 7, vilket innebär en väldigt högrisk för 

både upp-och nedgångar i andelsvärdet.
40

 

 
 

 FolksamLO Sverige 
 

Aktiefonden placerar minst75 procent i aktier som är noterade i Sverige. Fonden är främst riktad 

till sparande i avtalspensioner och premiepension.Fondens målsättning är att uppnå en långsiktig 

och god avkastning. Fonden investerar i flera branscher och bolag, så att det uppnås en så god 

riskspridning som möjligt.Fondens risk placerar sig mellan medel och hög.
41

 

 

 Länsförsäkringar Sverigefond 

 

Fonden har som mål att med hänsyn till risknivån utöka avkastningen.Fonden fokuserar på att 

investeringar görs i Sverige.Fokus på innehaven i fonden är då aktier i stora och medelstora 

företag.Fonden har en relativ hög risknivå.
42

 

 
 

  

 
 

 

 

40

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?search=AMFAktiefondSverige&cb=on&sort=Year_5&ascdesc=Desc 
41 

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC9&programid=0000000000 
42

http://www.lansforsakringar.se/SiteCollectionDocuments/Bors_finans/Fonder/LF/Faktablad/Faktablad_LF_Sverigefonden.pdf 
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 DIDNER& GERGE Aktiefond Sverige 

Fonden är en aktiefond som investerar minst 90 % i aktier samt aktierelaterade fondpapper. 

Fonden har som mål att långsiktigt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Även 

här indikerar fonden en högrisk. Didner & Gerge är aktiva investerare som placerar 

långsiktigt.För fonden så betyder ett köp av en aktie detsamma som att köpa en del i ett företag 

och inte ett värdepapper. 
43

 

 
 

 Lannebo Sverige 
 

Aktiefonden Lannebo är en aktiv förvaltad fond som investerar i svenska aktier. Fondens medel 

skall vara placerade I aktierelaterade värdepapper.Målet för fonden är att med en god 

Diversifiering av risk kunna erhålla högsta möjliga värde tillväxt.
44

 
 

 
 
Diagram 1. 
 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003  20042005  2006  2007  2008 

 
 
 
 
 
 
 
AMFAktiefondSverige 

 
FolksamLOSverige 

 
LänsförsäkringarSverigefond 

 
Didner&GergeAktiefondSverige 

 
LanneboSverige 

Källa: Egen beräkning 
 
 

 
Här ovan illustreras årsavkastningen för respektive svensk aktiefond under given  period i 

förhållande till SIXRX marknadsindex. 
 

 
 
 
 

 

 

 

43http://www.didnergerge.se/se 
44http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?search=Lannebosverige&cb=on&sort=Year_5&ascdesc=Desc 
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Diagrammet ovan visar hur enskilda Sverigefonders årsavkastning har utvecklats under de 6 

år som ingår i undersökningen.  Vad som kan konstateras här är att avkastningen har varit 

positiv i de flesta fall av åren med undantag för år 2006 och under finanskrisen år 2008. Vilket 

i själva verket drabbade samtliga Sverigefonder kraftigt. Den fond som gav  en positiv 

avkastning år 2006 var Didner & Gerge Aktiefond. 

 

Tabell 1.I tabellen visas en sammanställning av de utvalda Sverigefonder.En tolkning för 

uträknat resultat från de valda teorierna finns med. Värdena förutom sharpekvot är skrivna i 

procent.För mer detaljerade uträkningar samt avkastningen se bifogade bilagor. 

 
 
 

 

Svenskafonder                                    Ri %       σ %   Si                           M2% 

Lannebosverige  9,18 26,34 0,19 -3,12 

DIDNER &GERGEAktiefondSverige  10,99 28,75 0,24 -1,77 

LänsförsäkringarSverigefond  10,46 25,73 0,25 -1,54 

FolksamLO Sverige  11,33 28,28 0,26 -1,30 

AMFAktiefondSverige  12,82 21,71 0,40 2,94 

Medeltal                                                                                                                                                                      -0,96 
SIXRX 12,83 29,05 0,30 0 

  

   

                   Källa: Egen beräkning 
 

Som tidigare nämnt så kommer tabellen illustrera alla svenska aktiefonders genomsnittliga 

avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot och Modigliani-Modiglianiperår under den valda 

undersökningsperioden. 

 
 

Årlig genomsnittliga avkastning 
 

 
 

I tabellen kan det vara anmärkningsvärt att nämna att fonden Lannebo Sverige har den lägsta 

genomsnittliga årsavkastningen som ligger under med 3,65 % från marknadsindexet. De tre 

fonderna (Lannebo, Didner& Gerge och Länförsäkringar)understiger den totala genomsnittliga 

årsavkastningen, vilket är 10,96 %. Genom att analysera den årliga genomsnittliga 

avkastningen för samtliga svenska fonder under undersökningsperioden så har AMF aktiefond 

genererat bäst avkastning till given risk samt legat närmast marknadsindex SIXRX. 

                         20 
 



 

 

Standardavvikelse 
 

 
 

Fondernas standardavvikelse presenteras i årsbasis under den valda undersökningsperioden. 

Standardavvikelserna ligger mellan 28,75 och 21,71 samt marknadsindex som ligger relativt 

nära med 29,05. Detta indikerar på en medelrisk hos fonderna med undantag för Folksam LO 

Sverige och DIDNER & GERGE Aktiefond Sverige. De har enligt Morningstar rating överstigit 

medelrisk nivån och därmed övergått till högrisk kategorin.Samtliga fonder har dock fått en 

lägre standardavvikelse än marknadsindex SIXRX som ligger på 29,05 och vidare anses vara 

positivt. 

 
 

Sharpekvot 
 

 
 

I tabellen kan det konstateras att Sverigefonderna har fått en positiv avkastning gentemot 

risknivån. Lannebo fonden har dock en sämre riskjusterad avkastning i jämförelse till 

återstående fonder.Vi kan vidare se att AMF aktiefond Sverige har högst Sharpekvot med 0.40, 

vilket tyder på att fonden har en lägre risk i förhållande till förändringar. Utbytet mellan 

fondens avkastning och risk är bäst i jämförelse med resterande svenska fonder.Dock anses alla 

fonder som gynnsamma investeringsalternativ jämfört med risken. AMF Aktiefond har även 

överstigit marknadsindexens Sharpevärde. 

 
 

Modigliani-Modigliani 
 

 
 

I tabellen redovisas även det andra riskjusteringsmåttet Modigliani-Modigliani.Enligt tabellen för 

Sverigefonder har endast en fond, AMF aktiefond Sverige visat en positiv överavkastning. Medan 

exempelvis Lannebo Sverige har ett så lågt värde som -3,12 %. AMF aktiefond har lyckats få ett 

högre värde än det genomsnittliga värdet på M2 som är-0,958 % för 

samtliga fonder. 
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 Period 2.  

Diagram 1:2 

Här nedan illustreras årsavkastningen för samtliga Sverige Aktiefonder under 2009-2012. 

 

         Källa: Egen beräkning 

I detta diagram kan vi skilja på de olika Sverigefondernas årsavkvastning under perioden. Vi kan 

här observera hur de har utvecklats och konstatera att år 2009 gav en positiv avkastning för 

samtliga fonder, varav Didner & Gerge fonden gav den högsta.  Detta diagram visar även att 

under år 2011 var ett relativt dåligt år och detta kan visas genom att samtliga fonder fick negativa 

avkastningar. 

Tabell 1:2 

I tabellen redovisas en sammanställning av de utvalda Sverige fonder. Värdena är skriva i procent 

och kan tolkas som resultat för dem utvalda teorierna. 

Svenskafonder Ri % Rf % σ Si M2 
DIDNER & GERGE Aktiefond Sverige 30,63 2,52 40,80 0,69 2,38 

Lannebo sverige 21,54 2,52 31,52 0,60 0,22 

AMF Aktiefond Sverige 21,10 2,52 28,70 0,65 1,33 

Folksam LO Sverige 20,41 2,52 28,38 0,63 0,90 

Länsförsäkringar Sverigefond  19,61 2,52 26,22 0,65 1,44 

 
     SIXRX 17,53 2,52 25,24 0,59 0,00 

            
                                                                                                                                                        Källa: Egen beräkning 
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Årlig genomsnittlig avkastning 

Vi kan tydligt se att Didner & Gerge har fått högst genomsnittlig årsavkastning samt den enda 

fonden som har fått ett resultat som ligger högre än den totala genomsnittliga årsavkastningen, 

22,66 %. Vad vi även kan uppmärksamma här är att inga Sverigefonder har generat mindre 

genomsnittlig årsavkastning än marknadsindexet.  

 

Standardavvikelse 

 

Under denna undersökningsperiod kan vi påpeka att samtliga fonder med undantag från 

Länsförsäkringar Sverigefond och marknadsindexet SIXRX stigit och  klassas nu enligt 

Morningstar rating inom högrisk kategorin. Vi kan granska att Didner & Gerges 

standardavvikelse ökat betydligt samt dess genomsnittliga årsavkastning. De fonder som hållt sig 

inom det ungefärliga likställda riskvärde som föregående undersökningsperiod, där den 

genomsnittliga årsavkastningen ökat är Folksam LO Sverige samt SIXRX.  

 

Sharpekvot 

Vid en tolkning av tabellens värden kan vi se att alla Sverigefonder överstigit Sharpekvots 

marknadsindex, vilket betraktas som positivt. Den fond som fått högst sharpekvot är Didner & 

Gerge med 0,69 vilket tyder på att fondens utbyte mellan avkastning och risk är bäst. Detta 

indikerar även att fonden har lägre risk i förhållande till förändringar. AMF aktiefond håller sig 

denna period till en andra plats högst upp i värderna i jämförelse med andra årets första plats. Vi 

kan även tyda att Lannebo även denna period håller sig till den fonden med sämst riskjusterad 

avkastning i jämförelse till de andra fonderna. Dock anses alla dessa fonder som gynnsamma 

investeringsalternativ.  

 

Modigliani-Modigliani 

Genom att undersöka riskjusteringsmåttet M2, kan vi se att alla fonder har fått ett positivt värde; 

där samtliga med undantag från Lannebo lyckats överskrida det genomsnittliga värdet på M2, 

1,25 %. Trots att Lannebo Sverige fonden inte överstigit det genomsnittliga M2 värdet kan vi i 

denna period se att den har visat ett positivt värde i jämförelse med föregående 

undersökningsperiod, vilket är gynnsamt. Även i denna tabell kan vi se att den som genererat bäst 

värde är Didner & Gerge fonden.  
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4.2Globalfonder 
 

 
 Amundi Fds EqLatinAmericaAU-D 

 

Latinamerika är den marknad som denna aktiefond inriktar sig på. De fokuserar på att 

fondens tillgångar investeras i bolag med betydande verksamhet i Latinamerika där 

Brasilien är det land de främst investerar i.
45

 

 

 
 SKAGEN Vekst SEK 

 

Fonden har en global placeringsinriktning men minst 50 % av dess tillgångar placeras i 

norska företag. En kombination av norska och globala placeringar gör att fonden kan öka 

sitt värde i sektorer som inte är tillgängliga i enbart på den norska marknaden. Fonden 

strävar efter bolag med hög kvalitet till låg kurs.
46 

 

 Fidelity LatinAmericaA-USD 
 

Denna fond har funnits sedan 1994 och investerar främst i Latinamerikanska aktier, där de 

väljer att placera sina aktier i branscher som finansiell service, konsument och råvaror.
47

 

 
 

 
 SWIP Pan-European SmCompA 

 

Fondens målsättning är att se till att investerare får hjälp av långsiktig kapital tillväxt 

genom att investeringar noteras eller drivs huvudsakligen i Europa (ej 

Storbritannien)vilka ska vara små eller medelstora företag som har en god kunskap om 

sin marknad samt tillväxtpotential.
48 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

45 http://morningstar.folkbladet.nu/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P0000181E&programid=0000000000 
46http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00008WHV&programid=0000000000 
47http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000D5W&programid=0000000000 
48http://morningstar.kkuriren.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000SCZ&programid=0000000000 
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 AberdeenGlobal WorldEquity A2 
 

Fonden placerar globalt,bas valutan för fonden är USD. Fondens investeringsmål är en hög 

långsiktig total avkastning och genom att investera minst två tredjedelar av fondens 

tillgångar i aktier vill detta uppnås.
49

 

 
 

 
 Invesco Pacific EquityA Inc 

 

Fonden är en aktiefond som investerar i företag i hela Asien med tonvikt på Asian Pacific. 

De två största branscherna de placerar i är finans och industri.
50

 

 

 
 Skandia Pacific EquityA1 

 

Aktiefondens mål är att uppnå en kapitaltillväxt på långsikt och därmed en bättre avkastning 

än fondens jämförelseindex. Skandia Pacific placerar diversifierat i aktier inom 

Stillahavs området, exklusive Japan.
51

 

 
 

 ING(L) InvestWorldP Acc 
 

Aktiefonden investerar främst i större företag i varierande branscher bland OECD-länderna. 

Dessa aktier kännetecknas av hög en omsättning och likviditation.52 

 
 
 

 SSgA Canada Index Equity FundP 

Fonden är en aktiefond som placerar sina aktier i Nordamerika. De främsta branscherna är 

inom finans, industri, råvaror och energi.
53

 
 
 

 Folksams AktiefondUSA 
  

Aktiefonden ses som enaktiv förvaltad fond och placerar minst75 procent i aktiernoterade 

börser i New York. Fonden har som mål att uppnå en långsiktig god avkastning. Då 

fonden vill uppnå en bra riskspridning och investeringar görs i flera branscher klassas 

fonden som medelrisk.
54 

 
 
 

49  http://morningstar.se/funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000B5U 

50http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000RKP&programid=0000000000 
51 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000ID1&programid=0000000000 
52http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000GP9&programid=0000000000 
53http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000F2C&programid=0000000000 
54 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000KBU&programid=0000000000 
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Diagram 2.Procentuell årsavkastning för globalfonder under 2003-2008. 
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Källa: Egen beräkning 

 

 

Diagrammet visar globalfondernas avkastning under perioden 2003 till 2008. Den visar även en 

positiv utveckling med undantag för finanskrisen där även dessa fonder drabbats i stor 

omfattning. Den fond som drabbades värst år 2008 var Skagen Vekst. Vi kan även påvisa att 

ING (L)Invest WorldPAcc och Folksam Aktiefond USA har genererat minst avkastning under 

åren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

26



 

Tabell 2. Nedan visas beräkningar för respektive mått hos alla globalfonder. För mer 

utförliga uträkningar av samtliga mått se bifogade bilagor. 

 

 
 

 

Globalfonder 

 
 

 

Ri% 

 
 

 

σ% 

 
 

 

Si 

 
 

 

M2% 

AmundiFds EqLatin AmericaAU-D  26,37 41,00 0,54 7,05 

SKAGENVekst SEK  22,28 36,50 0,50 5,74 

Fidelity Latin AmericaA-USD  27,18 39,67 0,58 8,17 

SWIP Pan-European SmComp A  14,64 31,21 0,34 1,08 

Aberdeen Global World EquityA2  7,37 20,35 0,16 -4,06 

Invesco PacificEquityAInc  9,17 23,83 0,21 -2,54 

Skandia Pacific EquityA1  15,32 25,92 0,43 3,85 

ING (L)Invest World PAcc  1,73 19,42 -0,12 -12,26 

SSgA CanadaIndexEquityFund P  13,44 29,09 0,32 0,60 

Folksam AktiefondUSA 
Medeltal 
 
 
 
 
 

 0,89 16,65 -0,19 -14,31 

                                                   -0,67                                   

- 
SIXRX 12,83  29,05 0,30 0 

     

 
 

 
Källa: egen beräkning 

 

Årligagenomsnittliga avkastningen 
 

 
 

Fonden Fidelity Latin America har genererat högst avkastning bland de globala fonderna i 

tabellen ovan med 27,18%. Medföljt av Amundi Latin America 26,37 %.  Detta indikerar att 

fonderna i fråga nästan har fördubblat den totala genomsnittliga årsavkastning för globalfonder 

med värden på 13,84 %.Den fond som har genererat lägst avkastning är Folksam Aktiefond 

USA med 0,89 %. 

 

Standardavvikelsen 
 

 

Fonder med globalinriktning presenterar standardavvikelser mellan 16,65 och 41,00. Amundi Fds 

EqLatin AmericaAU-D har visat att investeringens kursutveckling har varierat kraftigt mellan de 

olika tidsperioderna.Fonden fick högst standardavvikelse varpå är den fond med högst volatilitet. 

Hälften av fonderna har en högrisk medan andra hälften befinner sig i medelrisk kategorin. 
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Sharpekvot 
 

 

Med undantag för Folksam Aktiefond USA och ING (L)Invest World Pacc har resterande 

fonder visat positiva Sharpekvotvärden. Där fonden med högst riskjusterad avkastning är 

Fidelity Latin AmericaA-USD med 0,58. Den fond som hade lägst Sharpekvot var Folksam med 
 

-0,19. 
 

 
 

Modigliani-Modigliani 
 

 

I tabellen går det att utläsa att det har gått mycket bättre för de globalfonder där hela sex fonder 

redovisar en bättre avkastning och har lyckats få högre än det genomsnittliga värdet som ligger 

på -0,667. Tabellen visar att Folksam aktiefond USA är den fond som fått lägst M2 värdet. 

 
Period 2 
 

Diagram 2:2 Detta diagram visar den procentuella årsavkastningen för globalfonder under 2009-

2012 

 
Källa : Egen beräkning 
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Här ovan kan vi även se att år 2009 var ett väldigt gynnsamt år för i stort sett alla globalfonder om 

vi jämför med år 2008. Fidelity Latin America och Amundi Latin America har genererat bäst 

värden 2009, vilket kan granskas på deras årsavkastning. Däremot år 2010 gick det något sämre för 

globalfonderna men de behöll en positiv årsavkastning till skillnad för år 2011. Vi har spekulerat 

att det kan ha varit det dåliga tillståndet år 2010 som drabbat dessa fonder och genererat negativa 

årsavkastningar med undantag från Folksam Aktiefond USA. År 2012 har dessa fonder kunnat 

återhämta sig och leverera positiva värden, dock har värdena inte stigit avsevärt på grund av den så 

kallade ekonomiska svårigheten år 2010 som ledde till en försvagad konjuktur men ingen 

finanskris.
55

Vi vill även framhålla att under period 2 har ING (L) Invest World P Acc och Folksam 

Aktiefond USA genererat lägst avkastning under sina första år i undersökningsperioden men 

förbättrats under de sista undersökningsåren.  

Tabel 2:2 Här nedan framställs en redovisning  av våra beräkningar. I tabellen framgår värden för 

varje riskmått samt den genomsnittliga årsavkastning för samtliga globala fonder.  

Globala fonder Ri % Rf % σ Si M2 
Fidelity Latin America A-USD 23,36 2,52 49,15 0,42 -4,31 

Amundi Fds Eq Latin America 22,32 2,52 53,61 0,37 -5,69 

SKAGEN Vekst SEK  15,27 2,52 34,29 0,37 -5,63 

Skandia Pacific Equity A1 15,02 2,52 19,90 0,63 0,84 

Invesco Pacific Equity A Inc  11,39 2,52 24,22 0,37 -5,77 

SSgA Canada Index Equity Fund P  11,30 2,52 21,76 0,40 -4,83 

SWIP Pan-European Sm Comp A 10,88 2,52 18,97 0,44 -3,89 

Folksam Aktiefond USA  8,97 2,52 8,80 0,73 3,49 

Aberdeen Global World Equity A2 8,72 2,52 10,18 0,61 0,36 

ING (L) Invest World P Acc 8,44 2,52 15,32 0,39 -5,26 

 
     SIXRX 17,53 2,52 25,24 0,59 0 

            
 

Årliga genomsnitliga avkastning 

Fidelity Latin America fonden är den fond som genererat högst genomsnittlig avkastning med 

23,36 % följt av Amundi Fds Latin America med 22,32 %. Dessa två fonder har fått högre värden 

än den totala genomsnittliga årsavkastningen som blev 13,57 %; fondernas höga avkastningar är 

nästan dubbelt så höga som den totala genomsnittliga årsavkastningen. Lägst avkastning fick       

fonden ING (L) Invest World med sina knappa 8,44 %. Dessa värden är dock mindre än förra 

undersöknings periodens årsavkastningar. 

55
www.finanstidningen.se           29 

http://www.finanstidningen.se/


 

Standardavvikelsen 

Samtliga fonders standardavvikelse sträckte sig från och med 8,80 fram till 53,61. Det är en relativt 

stor skillnad mellan exempelvis fonden Folksam Aktiefond USA och Amundis standardavvikelse. 

Vi kan även se att fonderna med högst standardavvikelse har här även fått en högre genomsnittlig 

årsavkastning. En annan tolkning som kan tydas negativt i tabellens resultat är följande tre fonders 

höga standardavvikelse (Amundi, Skagen och Fidelity) dessa tre har högre värden än själva 

SIXRX, vilket anses negativt eftersom detta indikerar på att de har haft höga risker.Trots dessa 

höga risker har de genererat högst avkastning, vilket styrker ännu en gång teorin om att ju högre 

risk ju högre avkastning. 

Detta tyder på att de historiskt sätt haft en högre risk. Vilket vi tidigare har sett på 

undersökningsperiod 1.  

Sharpekvot 

Vi kan här poängtera att samtliga värden är positiva, med följd av Folksam som har visat högst 

värden, detta eftersom den riskjusterade avkastningen har varit bäst. Aberdeen, Skandia och 

Folksam Usa har fått högre sharpekvot än SIXRX vilket i detta fall anses positivt.  

Modigliani Modigliani 

För globalfonderna kan vi här nämna att de som har fått högst sharpekvot har fått positiva värden i 

M2. Det har alltså gått lite bättre för Aberdeen, Skandia och Folksam USA. Fonden med lägst M2 

är Invesco med -5,77 följt av Amundi och Skagen.  Detta visar att sambandet mellan sharpe och 

modigliani- modigliani stämmer överens. 

4.3Globalfonder/ Sverigefonder      

 
Diagram 3. I kommande diagram nedan illustreras alla fonders årliga avkastning gentemot 

marknads index SIXRX. För att underlätta en jämförelse mellan fondparterna har en tydlig 

distinktion mellan globala- och Sverigefonder gjorts. Vidare har Sverigefonderna en blå färg, 

globalafonderna röd färg och SIXRX gul färg.      
            30
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       Tabell 3: Jämförelse av samtliga fonders årliga avkastning. (Period 1 ) 
 
 

Från diagrammet kan vi utläsa att en del globalfonder har fått en betydligt högre avkastning än 

Sverigefonderna, högst under åren 2005 och 2006. Som en helhetsbedömning så har 

Sverigefonderna haft en någorlunda stabil och jämlik avkastning i förhållande till de globala. Det 

är dock inte förvåningssvärt då en del globalfonder har haft en väldigt låg avkastning under 

årens gång i jämförelse till alla andra fonder. En sådan fon där exempelvis Folksam Aktiefond 

USA som finns med i diagram 2.Med undantag för Didner & Gerge har resterande globalfonder 

fått en positiv avkastning under år 2006; vilket även marknadsindex SIXRX fick. Folksam 

Aktiefond USA kan urskiljas från resten av samtliga fonder i diagrammet,där fonden fick en 

negativ SIXRX och årsavkastning år 2007.  Under 2008 drabbades alla fonder oerhört mycket 

På grund av finanskrisen och en observation har gjorts då samtliga fonder har överstigit -20 % 

avkastning.                                                                                                                                   31 



 

   



 

Tabell 3. Samtliga fonders resultat respektive utvärderingsmått. ( Period 1) 
 
 

 
 

 

Globalfonder  

 
 

 

Ri% 

 
 

 

Rf% 

 
 

 

σ 

 
 

 

Si 

 
 

 

M2% 

Fidelity Latin AmericaA-USD  27,18 4,09 39,67 0,58 8,17 

AmundiFds EqLatin AmericaAU-D  26,37 4,09 41,00 0,54 7,05 

SKAGENVekst SEK  22,28 4,09 36,50 0,50 5,74 

Skandia Pacific EquityA1  15,32 4,09 25,92 0,43 3,85 

SWIP Pan-European SmComp A  14,64 4,09 31,21 0,34 1,08 

SSgA CanadaIndexEquityFund P  13,44 4,09 29,09 0,32 0,60 

Invesco PacificEquityAInc  9,17 4,09 23,83 0,21 -2,54 

Aberdeen Global World EquityA2  7,37 4,09 20,35 0,16 -4,06 

ING (L)Invest World PAcc  1,73 4,09 19,42 -0,12 -12,26 

Folksam AktiefondUSA  0,89 4,09 16,65 -0,19 -14,31 

Lannebo Sverige                                                         9,18  26,34 0,19 -3,12 

DIDNER&GERGEAktiefond Sverige  10,99 4,09 28,75 0,24 -1,77 

Länsförsäkringar Sverigefond  10,46 4,09 25,73 0,25 -1,54 

FolksamLO Sverige  11,33 4,09 28,28 0,26 -1,30 

AMFAktiefond Sverige  12,82 4,09 21,71 0,40 2,94 

Genomsnitt 12,88  27,63 0,28 -0,76 

SIXRX 12,83  29,05 0,30 0 

      
 

            Källa:Egen beräkning 
 

 
 

Utifrån tabellen ovan kan en tolkning ges att alla fonder har utvecklat en positiv genomsnittlig 

årsavkastning. Vidare har det uppmärksammats att avkastningens medelvärde är högre än den 

riskfria avkastningen, vilket gör att det uppstår en vinst på det investerade kapitalet. Vi kan dock 

notera att ingen svensk fond har överstigit marknadsindexet samt den totala genomsnittliga 

årsavkastningen; endast enstaka globalfonder lyckades överstiga värdet. 

Vi kan även tolka att till skillnad från Sverigefonder så har två globalfonder, Folksam Aktiefond 

USA ochING (L)Invest World PAcc redovisat lägre standardavvikelser.Där även standardavvikelsen 

skiljer sig från jämförelseindexet med 12,4 procentenheter. 

Vad vi även kan lägga märke till är att sju av totalt femton fonder överträffar standardavvikelsens 

genomsnitt som ligger på 27,63. Detta indikerar på att alla dessa fonder 

anses omfatta en hög risknivå, vilket gör att dessa investeringar har en stor volatilitet. 
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Större delen av globalfonderna och endast en Sverigefond överstiger Sharpekvots 

genomsnittliga värde. Detta tyder på att de tidigare nämnda sju fonder har ett bra utbyte 

mellan avkastning och den totala risken. 

Vi kan slutligen observera att endast fyra global-men så gott som alla Sverigefonder har en 

negativ M2 värde.Dessa kan vidare förklaras inneha en mer negativ riskjusterad avkastning. 

Av de två fondparterna har de med sämst M2 värde visat sig vara två globalfonder. Detta 

indikerar på att fondernas riskjusterade avkastning är väldigt dålig gentemot risknivån och den 

genomsnittliga årsavkastningen. 

 
Period 2 
 
Diagram 3:2 I diagrammet nedan kan vi se alla fonders årsavkastning under 

undersökningsperioden, 2009-2012. 

Källa:Egen beräkning 

I detta diagram följer även marknads indexet, SIXRX med för att kunna jämföra. Vi har valt att 

skilja på globalfonder och Sverige fonder genom att använda olika färger, blå för Sverige och röd 

för Globala fonder.Vi kan utifrån diagrammet utläsa att år 2009 var ett betydligt bättre år för alla 

fonder i jämförelse med 2008 som drabbades av finanskrisen. De två fonder som fick högst 

avkastning det året var globalfonder, dock kan vi se att Sverigefonderna visade en mer stabil och 

jämlik avkastning.  Resterande år kan vi se att det gick lite sämre för globalfonderna jämfört med 

Sverigefonderna. Med undantag för Folksam USA, har resterande fonder under 2011  fått väldigt 

låga värden där det gått jämnt upp mellan global-och Sverigefonder.    33 
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Endast ett fåtal  globalfonder har överstigit  -20 % avkastning medan ingen av Sverigefonderna har 

nått ner till det värdet. Sverigefonderna har även visat sig följa SIXRX bättre än globalfonderna.  

Helhetsmässigt kan vi se att år 2009 har varit det år som gynnat alla fonder bäst. Under följande år 

har fonderna inte genererat lika mycket, en reflektering till denna företeelse kan antas bero på 

ekonomins instabilitet under 2011. 

Tabell 3:2  (Period 2) Samtliga fonders resultat.                                                                                                                                       

Källa: Egen beräkning 

Vid en studering av diagrammet kan vi se att samtliga fonder utvecklat en positiv genomsnittlig 

avkastning. Vi kan dock se att Sverige fonderna har fått en högre genomsnittlig avkastning och 

överstigit marknadsindex. Vad gäller standardavvikelsen kan vi tyda att Sverigefonderna tillhör 

högrisk kategorin likaså ett fåtal globalfonder, vilket indikerar på att fondernas investering har en 

stor volatilitet. Vi kan dock se att den fond med högst volatilitet är en globalfond. I samband med 

en granskning av sharpekvot kan vi se att Sverigefonderna haft ganska höga värden. Trots detta är 

det globalfonden, Folksam Aktiefond USA, som fått högst sharpekvot vilket visar att fonden har 

bäst utbyte mellan avkastning och den totala risken. Modigliani- Modigliani måttet visar att alla 

Sverigefonder samt endast två globalfonder fått positiva värden medan resterande globalfonder 

genererat ett negativt tal. Även detta mått visar att Sverigefondernas riskjusterade avkastning är 

mycket bättre hos de i jämförelse till de globala.      34 

 

Samtliga fonder Ri % Rf % σ Si% M2% 
Fidelity Latin America A-USD 23,36 2,52 49,15 0,42 -4,31 

Amundi Fds Eq Latin America 22,32 2,52 53,61 0,37 -5,69 

SKAGEN Vekst SEK  15,27 2,52 34,29 0,37 -5,63 

Skandia Pacific Equity A1 15,02 2,52 19,90 0,63 0,84 

Invesco Pacific Equity A Inc  11,39 2,52 24,22 0,37 -5,77 

SSgA Canada Index Equity Fund P  11,30 2,52 21,76 0,40 -4,83 

SWIP Pan-European Sm Comp A 10,88 2,52 18,97 0,44 -3,89 

Folksam Aktiefond USA  8,97 2,52 8,80 0,73 3,49 

Aberdeen Global World Equity A2 8,72 2,52 10,18 0,61 0,36 

ING (L) Invest World P Acc 8,44 2,52 15,32 0,39 -5,26 

DIDNER & GERGE Sverige 30,63 2,52 40,80 0,69 2,38 

Lannebo sverige 21,54 2,52 31,52 0,60 0,22 

AMF Aktiefond Sverige 21,10 2,52 28,70 0,65 1,33 

Folksam LO Sverige 20,41 2,52 28,38 0,63 0,90 

Länsförsäkringar Sverigefond  19,61 2,52 26,22 0,65 1,44 

SIXRX 17,53 2,52 25,24 0,59 0,00 

      



 

5.Analys 

 

Detta avsnitt kommer att belysa resultatet från den empiriska undersökningen. I analysen 

kommer återkopplingar till teorin att presenteras och tidigare forskning kommer att göras. 

Strukturen kommer att följa samma mönster som i empiri kapitlet för att simplifiera och 

tydliggöra resultat samt analysen av studien. Vi inleder med en analys av Sverige aktiefonder 

och därnäst de globalafonderna för att slutligen fullgöra en jämförelse analys avalla fonder 

som har undersökts. Vi kommer att i analysen granska två undersökningsperioder.  

 
 

 

5.1 Sverigefonder 
 

 
Efter våra differentierade beräkningar, kan det konstateras att Sverigefonder har en medel-

högrisknivå. Medelhögrisk-nivån kan ses som en något tryggare och bekvämare investering då 

risken inte är så pass hög. Aktiefonden som genererat bäst avkastning gentemot risken under 

sexårs perioden är AMF aktiefond Sverige. Denna fond har presterat bäst värden i enlighet 

med teorierna och närmar sig mest till SIXRX marknadsindexet. AMF Aktiefond Sverige är 

alltså den fond med bäst riskjusterad avkastning i förhållande till dess risknivå samt 

genomsnittliga avkastning. Dock genererar alla fonder en likartad genomsnittlig avkastning 

med undantag för Lannebo Sverige som fick lägst avkastning i jämförelse med risknivån. 

Utifrån våra beräkningar av årsavkastningarna anser vi Sverigefonder som mer stabila och 

trygga. Vilket innebär att investeringens kursutveckling inte varierat lika kraftigt mellan de 

olika tidsperioderna. Detta kan ses som en tryggare investering men samtidigt en lägre vinst.  

Efter en granskning av empirin har vi kommit till insikt om att med dagens globalisering så 

påverkas de flesta länder då dem idag har blivit alltmer beroende av omvärlden och Sverige med 

sin välutvecklade finansmarknad och med omfattande utrikeshandel är  inget undantag. En 

tolkning av negativa avkastningsvärden kan på så sätt belysas under år 2008 som en följd till den 

globalisering som finns idag. 
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Period 2  

Under period 2 har vi valt att undersöka huruvida Sverigefonderna lyckats återhämta sig efter 

finanskrisen, 2008, där samtliga fonder har resulterat i en jämn och positiv avkastning. Didner & 

Gerge är den fond som avviker sig något ifrån mängden då de lyckats få en högre avkastning 

både under 2009 samt 2012. Vi kan också poängtera att dess standardavvikelse överträffar även 

denna period återstående Sverigefondernas standardavvikelse och innebär att fonden är en 

högrisk fond. Trots detta kan vi bedöma att det är även denna fond som visat bäst värden i både 

Sharpekvot samt Modigliani-modigliani. Detta pekar på att utbytet mellan avkastning och risk 

varit den bästa bland Sverigefonderna.   

Om vi jämför med föregående undersökningsperiod kan vi återuppleva Sverigefonderna som mer 

stabila då deras årsavkastning inte varierar lika kraftigt utan håller en jämn nivå i förhållande till 

varandra under samtliga år. I jämförelse med förra undersökningsperioden kan vi se att alla 

Sverigefonder genererat en bättre genomsnittlig årsavkastning denna period. Vi vill ännu en gång 

anmärka att den fond som har visat högst standardavvikelse under period 1 är även den som 

under den sista undersökningsperioden visat bäst genomsnittlig årsavkastning men fortfarande 

högst standardavvikelse. Resultatet under denna period bekräftar teorin om ju högre risk desto 

högre avkastning. 

Om vi analyserar de Sharpevärden vi har fått fram under den sista undersökningsperioden kan vi 

vid tidigare jämförelse av period 1 se att dessa värden har förbättras betydligt. Samtliga fonder 

fick i period 2 värden som översteg marknadsindexets Sharpevärde 0,59, vilket bedöms som  

väldigt positivt.  

I diagram 1:2 har de två fonderna, Lannebo och Didner resulterat i en bättre avkastning årsvis i    

jämförelse med de andra Sverigefonderna. Samtidigt kan man även konstatera att dessa två 

fonder har visat lägst avkastning under 2011 då alla fonder påverkades negativt. Detta styrker 

ännu en gång teorin om att ju högre risk en fond har desto bättre men även sämre kan dess 

avkastning vara under olika perioder. 

Varför Sverigefonder har presterat bättre denna period kan spekuleras vidare i att Sverige 

antagligen inte drabbades lika hårt som andra länder av de olika ekonomiska svårigheterna. En av 

orsakerna till att Sverigefonderna presterade bättre än de globala fonderna år 2010 kan bero på att 

Sverige hade den snabbaste växande ekonomin i den Europeiska unionen under 2010.   
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Detta kan ha sin grund i en stark export av råvaror och en återgång till lönsamhet av Sveriges 

banksektor. Dock påverkades samtliga utvalda fonder under 2011 av Europakrisen. Tillväxten 

ökade något året därpå, där både sysselsättningen och tillväxten lyckades återhämta sig.
56

 

5.2Globalfonder 

En tolkning utifrån empirin har visat att aktiefonder där främst globala har en hög 

standardavvikelse och därmed en högrisknivå, varpå de fonder som uppnått högst avkastning. 

Detta kan bero på att de två fonder som det har gått bäst för (Fidelity Latin America A-USD och 

Amundi Fds EqLatin AmericaAU-D) har placerat i Latinamerika. Fonderna fokuserar främst på 

att investera i Brasilien, som är en av de fyra BRIC länderna och därmed en tillväxtmarknad. 

Rent generellt så tenderar avkastningen på de mer riskfyllda marknaderna att bli högre. Detta 

kan också förklara den höga standardavvikelsen, då investeringar på den internationella 

marknaden medför ytterligare risker än om man skulle investera på inhemska marknaden. John 

Templeton, en framgångsrik investerare och fondpionjär, framgår i sin artikel "Sir Real Returns" 

att tillväxtmarknader anses ha en hög potential. Han menar därmed att en  investerare inte alltid 

borde följa ”strömmen” utan personen i fråga bör försöka vara mer djärv i sina beslut och även 

när det kommer till risk. Förskaren förklarar att risker bör tas ibland för att kunna lyckas som 

bäst, vilket stärker vårt empiriska resultat.Där vi har kommit fram till att ju högre risk man tar 

desto större är möjligheten att få en större vinst. 

 

De tidigare sagda fonderna  och Skagen Verskt har drabbats som mest under finanskrisen. Detta 

kan bero på att dessa ekonomier är beroende av att exportera konsumtions varor och när den 

inhemska efterfrågan inte heller är lika stark drabbas man ännu mer vid konjunktur nedgångar. 

Vi vill även påpeka angående globalfonder att trots en högre diversifiering av risk då man 

sprider sina placeringar geografiskt, erhålls även andra typer av risker som tordes tänka på. 

Fortsättningsvis behöver investerare ta hänsyn till val av marknad, valet kan förändra risknivån 

och chansen till högre avkastning. Det är uppenbart att det fonder som har placerat mest i 

tillväxtmarknader har genererat bättre avkastning. Bör dock ha insikt om att risken ökar just för 

att det är en tillväxtmarknad med en allt jämn osäkerhet och ovisshet. Folk attraheras till dessa 

marknader ändå i takt med att dessa länder har en stark växande ekonomi och anses allt mer vara 

en viktig motor i den globala ekonomin. Exempelvis så har Brasilien med hjälp av omfattande 

naturresurser gjort landet mer intressant för investering. Dock är det även nämnvärt att det inte 

endast beror på landets resurser som det har gått bra för Brasilien utan vi kan här även nämna att 

landet bland annat har en lägre utlandsskuld. 

56
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html     37 
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Period 2 

 

En tolkning har gjorts utifrån de värden vi har fått fram i period 2 och resulterade i att fonderna 

Fidelity Latin America och Amundi Fds Latin America haft högst risk men även visat bäst 

genomsnittligt årsavkastning även under denna period. Dock har de inte genererat lika mycket i  

den genomsnittlig årsavkastning som förregående period vilket har resulterat i en försämrad 

sharpevärde. En bättre genomsnittlig avkastning än resterande globalfonder kan bero på att 

fonderna i fråga som vi även nämnde i föregående undersökningsperiod investerar i 

tillväxtmarknader. Det kan även bero på dess höga risk på senare år. Vi kan däremot se både upp- 

och nedgångar hos dessa specifika fonder där de har visat bäst avkastning under en period men 

även sämst under sämre år, detta bevisar ännu en gång att högrisk fonder kan generera bättre 

avkastning men även sämre, då deras kursutveckling varierar mycket.  

En del globalfonders standardavvikelse har under period 2 fått fler positiva värden där de har legat 

under marknadsindexet, SIXRX och har då övergått till en låg och medelrisk nivå. Bland dessa har 

Folksam Aktiefond USA  under period 2 en Sharpekvot på 8,80 med en ökning av dess 

genomsnittliga årsavkastning. Denna fond har även visat bäst riskjusterad avkastning. När vi 

jämför alla fonders sharpevärde med period 1 kan vi se att många av dessa har ändrats positivt, 

vilket bevisar att dessa fonder har lyckats generera bättre riskjusterad avkastning.  Dock kan vi efter 

en granskning av värdena hos exempelvis Folksam Aktiefond USA se att fonden inte har lika höga 

siffror som exempelvis fonderna Fidelity eller Amundi. Detta kan då innebära att mindre risk även 

genererar färre vinster men att dessa fonder däremot anses som mer säkra och trygga och kan 

däremot ge en bättre investering. Fonden Folksam aktiefond USA har exempelvis visat en bättre 

riskjusterad avkastning.   

5.3Sverigefonder/Globalfonder 
 

Vid en jämförelse av de två fondkategorierna har vi med hänsyn till deras genomsnittliga 

avkastning uppmärksammat att majoriteten av globalfonderna genererat betydligt mer i 

avkastning under de valda sex första studieåren.Dock kan vi även se vid en granskning hos 

globalfonderna att det är en stor variation i avkastningen, som i sin tur visar på en högre 

volatiliet; vilket även visar den höga standardavvikelsen hos en del som sträcker sig högre än 

Sverigefondernas. Folksam AktiefondUSAsamtING (L)Invest World PAcc, som främst 

investerar i USA har genererat lägst genomsnittlig avkastning; trots deras låga volatilitet.        38 

 



 

 

 En rättvis bedömning till den låga avkastningen kan antas bero på finanskrisen 2008 som 

drabbade USA som värst. 

Vi kan även se i tabellerna1-3 att endast Folksam Aktiefond USA och ING(L)Invest World P 

Acc gav klart lägst Sharpekvot och indikerar att deras riskjusterade avkastning inte är på samma 

nivå som de andra. Vi tror att förtroendet för USA har minskat genom åren efter bland annat den 

senaste stora krisen.De höga statskulder de samlat på sig har gett landet ett dåligt rykte världen 

över inom ekonomi och drabbar fondernas utveckling hårt, därför anser vi att en fondsparare 

borde tänka om vid investeringar.I en tolkning av den årliga avkastningen för våra global fonder 

ser vi att med undantag från Folksam Aktiefond USA fick samtliga fonder negativ avkastning 

endast år 2008. Vidare kan det förklaras att Folksam Aktiefond USA drabbades år 2007, där de 

första tecknen av krisen uppenbarades. Sverigefonderna fick emellertid negativ årsavkastning 

åren 2006 och 2008. Världen i stort drabbades starkt av den stora finanskrisen som bröt ut år 

2008 och Sverige var inget undantag, svenska börsen drabbades med en stor nedgång. Detta 

visar att i dagsläget påverkar olika ekonomier varandra och detta kan påverka en fonds 

avkastning. Finns fokus i endast årliga avkastningar kan det vara anmärkningsvärt att nämna att 

globalfonderna (mer preciserat de globalfonder som investerar i LatinAmerika) haft den bästa 

avkastningen under alla år. Däremot kan ett mönster urskiljas hos samtliga Sverigefonder där en 

liknande avkastning finns vid positiva samt negativa perioder.Då många investerare i regel antas 

placera i ett land och genom en stabil ekonomi som Sverige råder över blir investeringen något 

tryggare än om investeringen skulle ske globalt. Enligt en studie som gjordes av French, K och 

Poterba, Ji artikeln“Investor diversification and international equitymarkets”. Artikeln 

behandlade investerares val av investeringar över tiden. Forskarna tillagde att investerare 

tenderar att välja landsfonder över globala. Detta kan styrka det ovannämnda att innehavaren 

kan anse investering en tryggare till en viss del i landsfonder.Delvis för att personen i fråga kan 

ha mer kunskap om sitt lands företag och aktier och delvis för att vi tror att personen vill att 

pengarna ska stanna kvar i landet som denne bor i.Investerar sparar en globalt behöver personen 

i fråga ta hänsyn till ytterligare risker och granska olika länder där intresset för investering finns, 

utförligare. En strategi som denna kan ha ett avgörande resultat till en vinst eller förlust. 
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Den främsta anledningen till att Globalfonder hade en mycket högre standardavvikelse än 
 

Sverigefonder är just för att Globalfonder har större svängningar i avkastning under de valda 
 

åren. Detta innebär att en investering i en global fond kan ge högre men även lägre avkastning än 

Sverigefonder.Om vi ser tillbaka på tabellerna kan vi tyda att Fidelity Latin America A-USD är 

den fond med högst risk men även  högst genomsnittlig avkastning.Detta samband framgår även 

i en artikel skriven av forskarna MacBeth och Eugene F.Fama där de påpekar att större risk leder 

till högre avkastning. Enligt våra beräkningar framstår detta generella samband också i vår 

studie. 
 

 
 

Efter en analys av resultatet för Sharpekvot har ett mönster framkommit bland de undersökta 

fonderna med Sharpekvot. Det har framgått attden fond som presterat bäst likaså sämst har stämt 

överens med Sharpemåttet. Detta stärker teorin om att ju högre värdekvoten är desto bättre 

är fondens riskjusterade avkastningoch desto lägre är risken i förhållande till stabilitet.En tydlig 

redogörelse finns hos fonden Fidelity Latin America A-USD som har det högsta Sharpevärdet 

med 0,58, jämfört med Folksam Aktiefond USA som hade ett värde på-0,19. Det innebär att 

Fidelity LatinAmericaA-USD har en mycket bättre avkastning relaterat till dess risk. Trots att 

denna fond har en mycket högre standardavvikelse så är den riskjusterade avkastning mycket 

bättre vilket anses som ett bättre val vid investering. En mer noggrann studie mellan 

Länsförsäkringar Sverigefond  som hade en Sharpekvot på 0,25 med Skandia Pacific EquityA1 

På 0,43 har gjorts. Trots liknande standardavvikelser är det inte svårt att undgå att den asiatiska 

fonden Skandia Pacific EquityA1 har genererat högre genomsnittlig avkastning och detta 

förstärker de olika riskjusterade avkastningsvärden som båda fonderna fått. Detta resulterar i att 

den globala fonden är en bättre investering än den svenskafonden.  Orsaken till detta kan vara att 

asiatiska bolag och teknologi utvecklas ständigt vilket leder till en bättre utveckling i fonden. 

Detta speglas även i årsavkastningarna i synnerhet under åren 2005-2006 där deras avkastning 

växte avsevärt. 

Harry Markowitz ville förmedla i sin studie, ”Portfolio Selection”att genom en väldiversifierad 

portfölj och ett bra val av tillgångar kan man minska risken vilket kan möjliggöra högre avkastning 

till en lägre risk. Detta visade sig inte i vår studie år att en del globalfonder,trots en högre 

diversifiering visade en högre risk.  Dock kan denna höga risk i exempelvis Latinamerika till viss 

del reflektera att dessa marknader är tillväxtmarknader. Vi kan även påpeka att de globalfonder 

som har visat lägre risknivå än Sverigefonder har något större diversifiering, genererat lägre 

genomsnittlig avkastning.                40 

 



 

Vi är enade om att samtliga fonder skulle kunna ha presterat ännu bättre om den finansiella 

krisen inte hade drabbat varenda fond så drastiskt och hårt. Dock har globaliseringen med åren 

medfört en allt starkare integration mellan länderna. Det har alltid funnit en stor ovisshet i 

aktiemarknaden, den kan aldrig räknas ut och det går heller inte att vara helt säker på att bolaget 

inte hamnar i kris. Efter att ha utvärderat och utgått från dessa faktorer så  har studien gett oss 

en mer trovärdig och realistisk resultat. 

 

För att styrka vårt resultat så har vi även gjort en regressionsanalys: 

 

N=15 

Fg=13 

Korr=0,9412 

R²=0,8858 

Ri=-14,95%+1,01*σ 

 

 
       0,9412*√(15-2) 
T = ----------------------= 10,0 
        √(1-0,8858)    
 
 

Kritisk gräns 2,16, vilket tyder på ett mycket starkt positivt samband 
 
 
Period 2  
 

En jämförelse mellan Sverigefonder och globalfonder har gjorts under följande period 2009-2012. 

Vid hänsyn till fondernas genomsnittliga avkastning har vi kunnat se att samtliga Sverigefonder 

lyckats bäst med höga och jämna avkastningar i hänsyn till globala fonder där enstaka har 

genererat mer i avkastning. Dock kan vi se bland ett fåtal globala fonder en högre volatilitet medan 

Sverigefonderna redogör för en mer säker och stabil kursutveckling. Vi kan sammanfatta detta med 

att påpeka att globalfondernas kursutveckling har varit instabil och därmed kan vi se att 

Sverigefonderna generellt sett haft en bättre avkastningsutveckling än de globala. Vidare antyder 

resultaten att samtliga fonder har lyckats skapa en överavkastning, i form av en positiv Sharpekvot. 

Det är värt att nämna att Sverigefonderna fått en bättre Sharpekvot än gobalfondernas, detta tyder 

på en större möjlighet till högre avkastning i relation till risken. Resultaten tyder således på en 

marginellt bättre riskjusterad avkastning för Sverigefonderna. 
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Fonderna med lägst genomsnittlig avkastning är ING (L) Invest World P Acc, Aberdeen 

Global World Equity A2 samt Folksam Aktiefond USA. I tabellen som vi har studerat kan vi 

även se att dessa fonder har haft ganska låga kursrörelser varpå låg volatilitet. Den låga 

avkastningen kan bero på många faktorer dock kan vi med viss säkerhet anta att det delvis 

beror på skuldkrisen i USA just för att dessa fonder främst investerar i USA. Vi har tidigare i 

föregående undersökningsperiod nämnt att vi tror att förtroendet för USA har minskat kraftigt 

på grund av landets förekommande instabilitet och den tidigare skuldkrisen. 

 

Med hänsyn till Sharpekvot kan vi här se att trots Sverigefondernas höga värden så har 

globalfonden, Folksam Aktiefond USA fått bäst utbyte mellan avkastning och den totala 

risken.  De fonder med lägst Sharpekvot som framgår i tabellen är Invesco Pacific Equity A 

Inc, SKAGEN Vekst SEK och Amundi Fds Eq Latin America AU-D med likgiltiga resultat 

dock finns ingen större skillnad med deras riskjusterade avkastning i jämfört med andra 

fonder. 

Vid en studering av den årliga avkastningen för våra Sverige fonder kan vi se att under 2011 

så klarade sig Sverigefonderna någorlunda bättre än de globala. Dock kan vi genom 

diagrammet tyda att samtliga fonder med undantag från Folksam aktiefond USA fick en 

negativ årsavkastning.  

 

Här nedan har vi framställt ännu en regressionsanalys för att styrka vårt resultat. Den visar 

sambandet mellan avkastning och risk hos samtliga fonder. Under denna samt föregående 

regressionsanalys så har vi fått ett starkt signifikant samband. 

 

R²=0,8115 

Ri=0,6586 

 

 Ri=5,17%+0,416*σ      

=16,60%    σ(medelvärdet) =27,45% 

 

 

 

           0,8115*√13              
T 13= ----------------------= 5,0      
            √(1-0,65%)             
 

Kritisk gräns 2,16, ett tecken på ett starkt signifikant samband.  
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Slutsats 

 
 

Härnäst kommer vi presentera de slutsatser vi har åstadkommit för att koppla samman det 

empiriska resultatet med studiens syfte. Slutligen kommer vi avsluta denna studie med en kort 

diskussion och förslag på vidareforskning. Vi har med hjälp av det empiriska resultatet och vår 

analys kommit fram till följande. 

 
 

Det primära syftet med denna studie var att besvara på frågan: 
 

 
 

 Vilka av dessa fonder bör man investera i,Globalfonder eller Sverigefonder? 
 

 
 

Efter en granskning av resultatet och undersökningen kan vi konstatera att det blir svårt att 

konkret besvara frågan om vart, globalt eller lokalt en bör investera i.Detta eftersom mycket 

beror på hur investeraren ser på termen risk. De flesta globalfonder anses mer volatila än 

Sverigefonder vilket är något att ha i åtanke. Om endast den höga avkastningen ges som 

utgångspunkt hos våra undersökta fonder kan det tilläggas att globalfonder har varit det bästa 

alternativet för investering under den första perioden. Med den orsaken att större delen av 

globalfonder presterat bättre värden på resultat delen.Detta då de har visat sig ha högre 

avkastning och en bättre riskjusterad avkastning än de flesta Sverigefonderna.Under period 2 

kan vi se att de globalfonder som fick bäst resultat är de fonder som även under denna period 

har fått högst standardavvikelse; men inte högst i genomsnittlig avkastning. I den senare 

perioden kan vi se att Sverigefonder presterat bättre, då de har fått en högre avkastning i 

förhållande till dess risk. Varför globalfonder mer specificerat de fonder som investerar i Latin 

Amerika fått höga standardavvikelser kan bero på som vi nämnt i period 1 -att dessa 

marknader är tillväxtmarknader där det fortfarande finns en viss osäkerhet. Risken kan ha stigit 

hos dessa fonder efter finanskrisen samt en lågkonjuktur som har drabbat världen under senare 

år. Men även i period 2 kan vi lägga märke till att dessa specifika fonder är de som fortfarande 

genererat bäst genomsnittlig avkastning i jämförelse med resterande globalfonder. I våra 

regressionsanalyser kan vi se i båda perioder att det finns ett starkt signifikant samband mellan 

avkastning och standardavvikelse . Alltså kan vi se att tendensen håller i sig under de både 

perioderna och med detta kunna styrka att det finns ett samband mellan risk och avkastning.  

Vad vi även kan lägga märke till är att Globalfonder varierar mer i sin kursutvecklingen än vad 

Sverigefonder gör vilket betyder att det är mer riskabelt att investera i dessa fonder, då de kan 

generera bättre vinster men även större förluster.                                                                                      43           



 

 
 

Funderingar kring att placeringar i olika marknader leder till en större diversifiering av risken 

och genom att investera internationellt uppkommer fler risker är något som har bekräftats för 

oss. Att det finns en större risk i den gobala marknaden kan bero att varje enskild marknad är 

olik den andra vad gäller bland annat ekonomi och politik, vilket är faktorer som påverkar en 

fonds avkastning och risk. 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan risk och avkastning men vi var dock 

inte helt säkerställda till den teorin.I vår studie ifrågasatte vi därför bland annat om huruvida 

det generella påståendet om högre risk ger högre avkastning stämde. Nu i efterhand efter en 

undersökning av 15 olika aktiefonder fann vi att hos större delen av fonderna fanns ett 

samband mellan risk och avkastning.Detta samband kan påvisas hos fonden Fidelity Latin 

America A-USD som har haft högst avkastning och högst riskmått. Samtidigt som fonden, 

Folksam Aktiefond USA har haft lägst avkastning och lägst riskmått i period 1.  

Enligt oss är Sharpekvot, M2 och standardavvikelsen betydande riskmått som bör tas hänsyn 

till vid fondval. Dessa riskmått har visat den största variationen mellan fonderna. 

Konklusionen för vår studie är att våra beräkningar och analyser resulterat i det vi anser ha 

besvarat vårt syfte och frågeställningar. 

 

Avslutningsvis kan vi efter vår undersökning dra slutsatsen att fonderna är lönsamma för en 

eventuell investering, då de genererar en större avkastning än den riskfria räntan. Därefter 

beror det på individuella kvalifikationer hos portföljen som passar investeraren bäst. 

 

Vi har konstaterat att finansmarknaden är riskfylld och att en garanti aldrig kan förväntas. Vad 

vi även kan se här är att sambandet mellan avkastningen hos period 1 och period 2 inte 

överenstämmer. Detta tyder på att om aktiemarknaden är effektiv kan man inte dra slutsatser 

från tidigare perioder för det som kan hända framöver. Under första undersökningsperioden 

ansåg vi att placeraren främst borde satsa på fonder i tillväxtmarknader vilket är de fonder som 

har presterat bäst under första studiens tidsperiod. Finns viljan till en hög avkastning måste en 

samtidigt vara beredd på att detta oftast innebär en högre risk, vilket även kan resultera i större 

förluster. Dock tror vi att tillväxtmarknadens andel i världsekonomin kommer att bli betydligt 

större med åren, då dessa länder har visat en enorm ekonomisk tillväxt under de senaste åren 

vilket ökar chansen för positiv avkastning. Under andra undersökningsperioden har vi även 

kommit fram till att tillväxtmarknader fortfarande är de bästa att investera i vid talan om 

investering i globala marknader. Det har däremot visat sig att högre risk medför högre vinst, 44 

 



 

men kan även vid andra perioder resultera i större förluster eller mindre vinst. 

Vill placeraren ha en tryggare investering bör placeraren tänka på investering i Sverigefonder 

som genererat en mer stabil och liknande genomsnittlig årsavkastning som 

undersökningsperiod 1. 

 

Vi anser att en investering i olika geografiska placeringar kan trots oväntade risker vara en bra 

taktik. Detta eftersom vi kan se att i  period 1 gick det dåligt för Sverigefonderna men bättre under 

period 2. För globala fonder blev det motsatt resultat. Med detta kan vi konstatera att om man 

väljer en Sverigefond och en Latin amerikansk fond kan man diversifiera risken då de olka 

marknaderna inte följer varandra vilket kan implicera mindre förluster. Om en Amerikansk fond 

hade valts tillsammans med en Svensk fond skulle den svenska fonden troligtvis följa samma 

utveckling och risken blir inte lika diversifierad. Detta är heller ingen garanti då finansmarknaden 

är riskfylld och såsom den amerikanska författaren, Mark Twain uttryckte sig om aktier bör man 

alltid vara på sin vakt. 

 
”October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculatein stocks. The others are 

July, January, September, April, November, May,March, June,December,August, and 

February.” 

Mark Twain 
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7. Avslutande diskussion 

 
 

Enligt tabell 3 kan vi se att avkastningen under period 1 har varit hög för de flesta globala 

fonderna, med värden upp till 27,18 %. Data indikerar alltså att lönsamheten har varit god för 

den globala marknaden. Fondernas resultat uppvisar både bättre Sharpe- och Modigliani-

Modigliani värden i förhållande till Sverige fonderna. 

 

Men enligt tabell 3:2, period 2, kan vi se att avkastningen i stort sett varit högre bland 

Sverigefonder än hos de globala fonderna, med värden upp till 30,63 %.  Fortsättningsvis kan vi 

tolka att det inte finns ett samband mellan avkastning för period 1 och 2. Alltså stämmer inte det 

att de fonder som det gick bäst för med hänsyn till avkastning även går bäst i period 2. Detta kan 

förklaras genom att aktiemarknaden alltid är full av överaskningar och det går aldrig att 

garantera värden.  

 
 

Vad vi kan intyga nu efter samtliga beräkningar är att det finns ett samband mellan risk och 

avkastning . Under de båda undersökningsperioderna kan man fastlägga att de fonder som har 

presterat bäst är även de som har haft högst risk. En orsak till att exempelvis globalfonder där vi 

syftar på fonderna som investerar i tillväxtmarknader har indikerat höga positiva avkastningar 

under båda perioderna är just för att dessa placerar i marknader där ekonomin växer allt 

snabbare. Detta kan även förklara dess risknivå samtidigt som investeringen blir mer volatil då 

marknaden är mer osäker. 

 

Sverigefonder har under hela undersökningsperioden visat en mer jämn och stabil avskattning i 

förhållande till varandra då de inte visat stora kontraster i sina värden. Dock har de under dessa 

två olika undersökningsperioder presterat annorlunda. Detta stärker det tidigare sagda fenomenet 

om att det inte alltid går att förutspå aktiemarknaden.   
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8. Vidare forskning 
 
 

Utifrån våra fondomdömen har vi haft ett begränsat antal fonder att undersöka. Det vore dock 

intressant att undersöka en liknande studielängre fram i tiden med eftertanke på ett längre 

tidsutrymme, större omfattningav fonder och ytterligare en jämförelseindex, vilket hade kunnat 

ge ett mer rättvist resultat. 

 
 

Ännu en intressant synvinkel är att undersöka fonder som investerar i endast BRIC-länder för 

att på sådant sätt kunnaförstärkavår konklusion om att tillväxtmarknader trots den höga risken 

tenderar attgenererahögre avkastning. 

  

Vi har ett flertal funderingar och idéer på vidare forskningsmöjligheter. Vi har under studiens 

gång haft en del tankar kring vad som utgör en bra fond? Har det med portföljens eller det 

enskilda företagets karaktär att göra? Hur förhåller sig den svenska marknaden till den globala? 

Vad ger bäst avkastning passiv eller aktiv förvaltningavfonder? 
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