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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att spara i fonder är populärt i Sverige. Hela 94 % av den svenska befolkningen i 
åldrarna 18-74 år sparar i fonder. År 2007 uppgick nettosparandet i fonder till ca 85,5 miljarder 
kronor jämfört med ca 15,4 miljarder kronor år 1996. Sparandet i fonder har ökat markant den 
senaste tiden och statistik visar att svenskarnas fondförmögenhet har växt från ca 64 mdkr år 
1986 till 1528 mdkr år 2006. Den kraftiga ökningen beror till viss del på grund av inflationen 
men mest har ett ökat sparande bidragit. Att kunna bestämma själv var delar av sina 
pensionspengar ska placeras har också bidragit till den höga andelen fondsparare. 
Fondförvaltare med god historisk avkastning annonserar gärna om detta men var det dennes 
skicklighet eller enbart slumpen som låg bakom den extra avkastningen? Är dagens marknader 
helt effektiva? Om marknaden är helt effektiv är det omöjligt att ”slå” den marknadsmässiga 
avkastningen under en längre tid utan att slumpen spelar stor roll vilket innebär att dyra aktivt 
förvaltade fonder kanske inte borde intressera en investerare. Sambanden har enligt tidigare 
forskning varierat över tid såväl som för olika marknader både vad gäller vilket effektivitet som 
råder och hur avgift påverkar en fonds avkastning. 
Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och analysera sambandet mellan fondernas 
avgifter och deras avkastning under perioden 2002-2006. Det första delsyftet av två för 
uppsatsen är att göra en jämförelse mellan absolut avkastning och riskjusterad avkastning för 
att demonstrera hur valet av avkastningsmått inverkar på bedömningen av fonderna. Det andra 
delsyftet är att studera sambanden mellan fondernas totala kostnadsandel och riskjusterade 
avkastning genom regressionsanalyser. 
Avgränsningar. Vi har i uppsatsen valt att endast ta med fonder med juridiskt säte i Sverige som 
placerar på den svenska aktiemarknaden och som kan uppvisa fullständig historik för avgifter 
och avkastning för perioden 2002-2006.  
Tillvägagångssätt: I denna studie har vi använt oss av kvantitativ metod med en positivistiskt 
kunskapssyn med starka inslag av deduktivism.  Vi har hämtat vårt urval av fonder ur 
Morningstars databaser och sedan valt ut de fonder som matchar våra kriterier vilket 
resulterade i totalt 54 fonder. Fonderna delades upp i två kategorier, en för fonder som 
investerar i större bolag och en för små- och medelstora bolag. Fondernas genomsnittliga 
avkastning under perioden har beräknats, de totala avgifterna har summerats och vi har med 
hjälp av fondernas standardavvikelse beräknat deras riskjusterade avkastning. Vi har sedan 
använt vår fonddata i tre olika regressionsanalyser, en för båda kategorierna och var för sig, för 
att besvara vårt syfte. 
Resultat: Vi ser att det mellan avkastningsmåtten absolut avkastning och riskjusterad avkastning 
föreligger skillnader i bedömningen av en fonds prestationer. Detta faktum ger riskjusterad 
avkastning relevans som avkastningsmått vår studie. Alla tre regressioner visade på ett negativt 
samband och tydligaste sambandet var i kategorin med stora bolag. Den slutsats vi kan dra av 
regressionsanalyserna av sambandet mellan en fonds avgifter och riskjusterade avkastning, 
under perioden 2002-2006, är att det finns ett samband och att det sambandet är negativt. Det 
lönar sig alltså inte att placera i en fond med höga avgifter vad gäller riskjusterad avkastning. 
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1. INLEDNING 
 
Att spara i fonder är populärt i Sverige. Hela 94 % av den svenska befolkningen i åldrarna 18-74 
år sparar i fonder. Sverige är ett av de få länder som har infört möjligheten att direkt spara i 
fonder till allmänna pensionen vilket kan hjälpa till att förklara den höga andelen fondsparare i 
vårt land.1 Frånräknar vi den del av placeringarna som upptas i fonder via 
premiepensionssystemet PPM uppgår siffran till 77 %. Sparandet i fonder har ökat markant den 
senaste tiden och statistik visar att svenskarnas fondförmögenhet har växt från ca 64 mdkr år 
1986 till 1528 mdkr år 2006.2 Det ska dock tilläggas att inflationen under dessa år bidragit till 
denna ökning då den under några år främst på 80-talet var mycket hög. Enligt beräkningar hade 
64 miljarder kronor 1986 varit värt cirka 122,6 miljarder kronor år 2006 enbart på grund av 
inflationen.34 Det ska även nämnas att vi under denna tidsperiod har genomlidit två stora 
nedgångar på börsen under början av 1990-talet och i början av 2000-talet. Dock ser vi att 
inflationen enbart förklarar en liten andel av den totala ökningen. År 2007 uppgick 
nettosparandet till ca 85,5 miljarder kronor jämfört med ca 15,4 miljarder kronor år 1996.5 Det 
är som synes en stor del av den svenska befolkningen som berörs av aktiemarknaden direkt och 
indirekt vilket ger vår studie relevans. 
 

1. 1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Utbudet av fonder som idag finns tillgängliga för gemene man har under senare år ökat i rask 
takt mycket tack vare en rad nya aktörer på marknaden. Många av dessa nya aktörer använder 
till sin fördel Internet i sin verksamhet för att enkelt och snabbt ge sina kunder tillgång till sina 
aktie- och fonddepåer. Vid val av fond ställs spararen inför en rad olika ställningstaganden. 
Aspekter att ta hänsyn till är fondens historiska avkastning, risk, avgift, vilken typ av fond det är, 
på vilken marknad den agerar, i vilken valuta den handlas och vem som förvaltar fonden. 
Tidigare valde spararna nästan enbart bland de fyra storbankernas fondutbud. 2003 var 
storbankernas samlade andel av den totala fondförmögenheten 84 %. 2007 hade den andelen 
sjunkit med 10 % men än mer tydligt ses de nya aktörernas framfart i andelen av det 
nysparande som placeras i storbankernas fonder vilket 2003 endast var 59 %6. Många av de nya 
aktörerna ger via Internet lätt och smidig tillgång till praktiskt taget hela världens fondutbud 

                                                             
1 Pia Nilsson, Fondboken: Fakta & regler (Stockholm: Sellin & Partner, 2007), 44 
2 http://www.fondbolagen.se/upload/fondformogenhet_1986-2006.xls, 2007-11-13, 14:15 
3 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rutor_IR/IR97_4_ruta4.pdf, 2007-
11-21, 14:05 
4 Klas Fregert och Lars Jonung, Makroekonomi: Teori, politik & institutioner, 2:a upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2005), 94. 
5 http://www.fondbolagen.se/upload/nysparande_1994-2006_%C3%A5r.xls, 2007-11-13, 14:45 
6 Nilsson, 41. 
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vilket ökar deras konkurrenskraft. Exempelvis har Nordea 93 stycken7 olika fonder i sitt utbud 
medan den relativt nya aktören Nordnet erbjuder över 850 olika fonder hos strax över 50 
förvaltare8. Enbart denna lilla undersökning ger en fingervisning om hur utbudet av fonder har 
exploderat i och med ett ökat antal marknadsaktörer. 
Fondmarknaden har alltså utvecklats till en storindustri där fondförvaltarna tävlar om att få 
förvalta spararnas kapital. En fondförvaltare som slagit sitt jämförelseindex, alltså överträffat 
avkastningen av en marknadsmässigt komponerad portfölj, är inte sen att annonsera om detta. 
Detta leder in oss på frågan om dagens marknader är helt effektiva? Om marknaden är helt 
effektiv är det omöjligt att ”slå” den marknadsmässiga avkastningen under någon längre period 
oavsett investeringsstrategi vilket innebär att dyra aktivt förvaltade fonder inte borde intressera 
en investerare. På en helt effektiv marknad återspeglar aktiekurserna all information, publik 
som privat.9 Om någon förvaltare eller privat placerare lyckas generera vinster som vida 
överstiger den marknadsmässiga avkastningen på en helt effektiv marknad är detta inte bevis på 
att deras avkastning i framtiden kommer att överträffa marknadens, vilket genast gör 
fondbolagens huvudsakliga marknadsföring irrelevant10. I västvärlden är majoriteten av 
forskarna ense om att effektivitet i alla fall råder enligt mellanstark form genom undersökningar 
som genomförts i kontrollerad miljö11. En stor studie över 32 år och omfattande 18 olika länders 
aktiemarknader slår fast att samma effektivitet, mellanstark form, råder på dessa marknader. 
Många av de undersökta länderna var europeiska, däribland Sverige, men också ekonomiska 
stormakter som USA, Kanada, och tillväxtnationen Indien ingick i studien12. Empiriska bevis från 
år 2004 indikerar att det på de amerikanska finansiella marknaderna råder effektivitet till viss 
grad, vilket vi tolkar som mellanstark form. Det betyder att på de finansiella marknaderna i USA 
och Västeuropa råder marknadseffektivitet enligt samma styrka13.  Det finns dock förvaltare som 
hävdar att de kan och som har visat sig överavkasta marknaden under en längre tid. Detta kan 
bero på slumpen eller att vissa förvaltare har strategier som utnyttjar eventuella imperfektioner 
i den effektiva marknaden på ett fördelaktigt sätt. Vi anser att vissa imperfektioner finns på den 
svenska marknaden som skickliga förvaltare skulle kunna utnyttja, om inte detta var fallet skulle 
ingen aktivt förvaltad fond vara värd att inneha. 
På premiepensionsmyndighetens startsida på Internet, www.ppm.nu, tas besökarna emot av en 
rubrik som lyder ”Så viktig är fondens avgift för din premiepension”. I ingressen sägs att avgiften 
är en av de viktigaste faktorerna för spararna att ta hänsyn till i sitt fondsparande. De råder 
spararna att, om valet står mellan två fonder inom samma kategori, välja den med lägst avgift.14 
Det verkar vara en allmän uppfattning hos rådgivare och det väcker en nyfikenhet hos oss 
författare.  Har PPM rätt då det säger att en billigare fond alltid är att föredra? Eller innebär en 
                                                             
7 http://service.nordea.com/nordea-
openpages/six.action?target=/nordea.public/fund/nordealist.page&magic=%28cc+%28table+%28fund+
%28listALL%29%29%29%29&, 2007-11-14, 15:20 
8 https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/fondtorget.html, 2007-11-14, 15:30 
9 Thomas S. Y. Ho and Sang Bin Lee, The Oxford guide to Financial modelling: Applications for capital 
markets, corporate finance, risk management and financial institutions (New York: Oxford University Press, 
2004), 24. 
10 Frederic S Mishkin, The economics of money, banking and financial markets, 6:e upplagan (Boston: 
Pearson Education, 2001), 701. 
11 James R. Marsden and Alex Y. Tung (1998) Journal of business research: Test of market efficiencies using 
experimental electronic markets. Nr 41 s.145-151 
12 Benton, G. E, Kam, C.C. Ming-Shun, P. (1997) Journal of Business Finance & Accounting: International 
stock market efficiency and integration: A study of eighteen nations,, Vol. 24 Nr: 6, s. 803-813 
13 Ho, Lee, 24. 
14 www.ppm.nu, 2007-11-13 15:10 
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hög avgift att förvaltarna är skickligare? Tidigare forskning visar på olika utfall i fråga om 
sambandet mellan avgift och avkastning. I USA exempelvis har Ippolito år 1989 genomfört en 
studie över amerikanska fonder som visar på ett positivt samband mellan hög avgift och hög 
avkastning15 medan Carhart år 1997 visade på raka motsatsen16.  Ippolitos undersökning är 
något äldre och mycket har förändrats sedan dess särskilt informationstillgängligheten. 
Dahlquist, Engström och Söderlind genomförde år 1999 en studie på svenska fonder med 
placeringsinriktning i Sverige och det visade sig att investerarna skulle undvika fonder med 
höga avgifter då de inte genererade bättre avkastning än de billigare fonderna17.  
Sambanden har enligt tidigare forskning varierat över tid såväl som för olika marknader. Det är 
intressant att vår datainsamling av fondhistorik sker från en tid av huvudsakligen stigande 
aktiekurser, undantaget i vår studie är år 2002, vilket kan resultera till att fondsparare i 
framtiden kan få indicier om hur man kan se på fondavgiften om man är positiv till 
börsutvecklingen framöver.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING  
 
Hur ser sambandet ut mellan svenska aktiefonders avgifter och den avkastning de levererade 
under perioden 2002-2006?  
En förvaltare tar ut avgifter för sitt förvaltande av en fond. De direkta avgifterna som belastar en 
investerare är köp- och sälj avgifter vid in och utträde ur fonden och själva avgiften för 
förvaltning vilken benämns som förvaltningsavgift. Avgifter som indirekt drabbar en investerare 
är fondens administrativa avgifter, räntor, skatt, courtage och övriga transaktionskostnader18. 
Det finns flera olika mått för att mäta en fonds avgifter vilket vi ska studera närmare. En annan 
viktig del i fondsparandet är förstås vilken avkastning en investerare kan få på sin investering. 
Avkastning presenteras oftast i termer av absolut avkastning som visar den procentuella 
avkastningen, vanligtvis årsvis, på investeringen. Fonder säljer nästan enbart på historiska 
avkastningsmått i absoluta termer. Det finns ett annat sätt att mäta avkastning och det är genom 
att avkastningen riskjusteras. Det finns flera riskjusterade avkastningssmått att använda sig av 
vilket vi också ska studera närmare. Vår strävan med denna uppsats är att använda oss av de 
mått för avgifter och avkastning som bäst beskriver verkligheten för en investerare. Det är inte 
svårt att förstå att alla avgifter som drabbar en investerare är ett mer rättvist sätt att spegla 
verkligheten än att endast ta hänsyn till förvaltningsavgiften. Det är däremot svårare att säga 
något generellt om förhållandet mellan absolut avkastning och riskjusterad avkastning varför vi 
har valt att integrera en undersökning av detta i studien. En fonds prestation kan skilja sig 
väsentligt åt beroende på vilket sätt avkastning mäts på och en försiktigare förvaltare kan ha 
gjort en bättre prestation än en våghalsig med hänsyn tagen till vilken risk som varit fallet. 
                                                             
15 Ippolito Richard (1989), ”Efficency with costly information: a study of mutual fund performance 1965-
1984”, The quarterly journal of Economics vol 104. 
16 Mark M. Carhart (1997), ”On Persistence in Mutual Fund Performance”, The Journal of Finance vol L11 NO 
1, s. 57-82 
17 Dahlquist, M. Engström, S. P, Söderlind. (2000) "Perfomance and characteristics of Swedish mutual 
funds", Journal: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volym 35, Nr 3, s. 409-423 
18 Nilsson,53-54. 
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Förhållandet kan även vara det omvända. Detta förhållande leder fram till ytterligare en 
problemformulering som ska visa oss om riskjusterad avkastning är ett rättvist mått att använda 
sig av vid utvärdering av en fond. Problemet lyder:  
Hur skiljer sig fondrankingen åt om prestationerna istället redovisas med riskjusterad 
avkastning som avkastningsmått istället för absolut avkastning?  
 

1.3 SYFTE  
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och analysera sambandet mellan fondernas avgifter 
och deras avkastning under perioden 2002-2006.  
Delsyften för uppsatsen är: 
1. Att göra en jämförelse mellan absolut avkastning och riskjusterad avkastning för att 
demonstrera hur valet av avkastningsmått inverkar på bedömningen av fonderna. Jämförelsen 
sker genom en sammanställning av rangordning mellan fonder baserad på absolut avkastning 
och riskjusterad avkastning. 
2. Att studera sambanden mellan fondernas totala kostnadsandel och riskjusterade avkastning 
genom regressionsanalyser. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
I studien inkluderas enbart svenska aktiefonder med placeringsinriktning på den svenska 
marknaden. Orsaken till den avgränsningen beror på att vi vill vara säkra på att fonderna i 
studien verkar på en marknad med samma grad av marknadseffektivitet. Gemensamt för alla 
fonder i studien är att de har juridiskt säte i Sverige, vilket är en förutsättning för en rättvis 
jämförelse då skattesituationen för fonder varierar länder emellan. Ytterligare en gemensam 
nämnare för alla fonder som ingår är att de ska ha kunnat uppvisa fullständig historik för 
avkastning och avgifter för vår valda tidsperiod, 2002-2006. 
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1.5 BEGREPPSFÖRKLARING 
 
Investerare 
Vi har valt att kalla privata investerare, det vill säga de som placerar sina pengar genom att köpa 
fondandelar i en fond som förvaltas av en eller flera förvaltare i ett fondbolag, för investerare. 
Förvaltare 
Vi har valt att beskriva en förvaltare som en eller flera personer som förvaltar fondens 
förmögenhet genom att investera tillgångarna för att erhålla värdestegring åt andelsägarna. 
Förvaltaren i denna uppsats är alltså en professionell förvaltare och inte någon som hjälper en 
kamrat att förvalta dennes kapital eller dylikt. 
Avkastning 
Vi har valt att beskriva avkastningen som den procentuella förändringen sett över hela 
femårsperioden och vi har i våra beräkningar använt oss av en genomsnittlig årsavkastning. 
Riskjusterad avkastning 
För att kunna jämföra olika tillgångar med olika risk måste avkastningen justeras så att den 
visar avkastning per enhet risk.19 
Marknadsmässig avkastning 
Vi har valt att beskriva den marknadsmässiga avkastningen som den avkastning den totala 
marknaden ger. Om inte annat sägs talar vi om den svenska aktiemarknaden. 
Standardavvikelse och varians 
Risk mäts i avvikelse från förväntad avkastning. Varians och standaravvikelse är båda mått på 
denna eventuella avvikelse. 20 
TKA 
Totalkostnadsandel, TKA, är ett mått som inkluderar alla kostnader för en fond och uttrycks i 
procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.21 
 
 
 
 
                                                             
19 Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, Investments, 7:e upplagan (Boston: McGraw-Hill Internationell, 
2007), 853-854. 
20 Ibid., 138. 
21 Nilsson, 54-55. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel upplyser vi läsaren om vilka vetenskapsfilosofiska eller metodologiska 
ståndpunkter som vi har valt att utgå ifrån och bakomliggande orsaker till ämnesvalet.  Under 
rubriken förförståelse berättar vi om vilka erfarenheter vi har inom ämnesområdet och hur det 
kan ha påverkat studien. Sedan presenteras olika kunskapssyner och varför vi har valt att arbeta 
med en positivisk kunskapssyn med starka inslag av deduktivism. Vidare förklarar vi varför vi 
har valt ett investerarperspektiv och inte ett förvaltarperspektiv. Under rubriken ”Angreppssätt” 
finns orsaken till valet bakom en kvantitativ studie. Avslutningsvis finns ett avsnitt om källkritik 
och hur vi har gått tillväga i sökandet efter litteratur. 
 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Med förförståelse menas att människor har med sig olika erfarenheter vilket gör att olika 
personer ser olika på verkligheten. Detta fenomen brukar liknas vid att alla har olika glasögon 
med vilka vi ser på omvärlden. De upplevelser och erfarenheter en människa har samlat på sig 
genom livet kan påverka dennes nutida val och preferenser.22 
Vi har nedan sammanställt både vår allmänna förförståelse, den så kallade 
förstahandsförförståelsen och den teoretiska förförståelsen för att kunna resonera kring om och 
hur de kan ha påverkat vår studie.23  
 

2.1.1. ALLMÄN FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Författarna har ett genuint intresse för värdepappersmarknaden och dess olika komponenter. 
Intresset har byggts upp och vårdats genom självstudier av affärstidningar, Internet och andra 
medier som tar upp aktiesparande och värdepappersmarknaden. Detta intresse har funnits 
under många år vilket har medfört att ett oräkneligt antal köp- och säljtransaktioner genomförts 
med aktier, fondandelar och andra finansiella instrument. En av författarna är verksam i 
föreningen Unga Aktiespararna som styrelseledamot och har bland annat anordnat grund- och 
fortsättningskurser i aktiekunskap. Våra erfarenheter är således helt baserade ur ett privat 
investerarperspektiv då vi inte har haft några professionella uppdrag som förvaltare 
 
                                                             
22 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 25. 
23 Ibid.,76. 
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Författarna läser på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Kurser som har behandlat 
värdepappersmarknaden var främst ”Finansiering” och ”Räkenskapsanalys och Värdering” som 
båda ingår i kursen Företagsekonomi B. Kurs som behandlat statistik var statistik A. Författarna 
har även läst ”Finansiell ekonomi” som behandlade värdepappersmarknaden mer djupgående. 
Under dessa kurser har vissa modeller lyfts fram mer än andra vilket skulle kunna ge dessa 
modeller ett för stort utrymme i texten, detta faktum har vi försökt att bortse från vid val av våra 
teoretiska referenser. Vi anser oss således ha grundläggande kunskaper inom de teoretiska 
områden som studien berör.  

 

2.2 KUNSKAPSSYN 
 
Här presenteras den kunskapssyn som genomsyrat vårt arbete. Inom vetenskapsteorin finns det 
två huvudsakliga kunskapssyner, benämns även som kunskapsteoretiska frågeställningar, 
nämligen hermeneutik och positivism.24 De två kunskapssynerna skiljer sig åt då positivismen 
fokuserar på att ge en förklaring av mänskligt beteende och handling medan hermeneutiken 
fokuserar på en förståelse.25 
Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 
verkligheten. Positivismens andemening och tillämplighet skiljer sig åt beroende på vilken 
forskare eller författare som tillfrågas men det finns en klar kärna att utgå ifrån. I kärnan ingår 
följande delar, fenomenalism, deduktivism och induktivism.26 
Fenomenalismen som begrepp ingår i denna kärna och dikterar att bara det som kan bekräftas 
av sinnena är att betrakta som riktig kunskap. Vår studie kommer således att vara mycket 
fenomenalistisk då vi gör en kvantitativ insamling data från en databas. Dessa data kommer att 
ligga till grund för analysen av hur sambandet mellan fonders avgifter och avkastning ser ut 
samt ligga till grund för en jämförelse mellan avkastning kontra riskjusterad avkastning. 
Deduktivism är ett annat viktigt inslag som klargör att teorins syfte är att generera hypoteser 
som sedan kan bekräftas eller falsifieras. Vi har följt den deduktiva processen i vårt 
uppsatsarbete. Det började med att vi valde ut relevanta teorier för vårt syfte och med hjälp av 
teorierna skapade vi hypoteser som på bästa sätt skulle kunna svara på syftet. Datainsamling 
utfördes därefter av fonddata vilket genererade resultat som presenterades i empirin både som 
regressioner och som tabeller. Den deduktiva processen anger sedan att hypoteserna sedan ska 
bekräftas eller förkastas genom en återkoppling tillbaka till teorierna vilket vi har försökt att 
genomföra i avsnittet ”Slutsatser och analyser” där resultatet från datainsamlingen har 
analyserats mot teorier och tidigare forskning och utmynnat i form av slutsatser. Studien har 
därmed styrts av teorier och vi tycker att vi har följt den deduktiva processen vilket har varit 
vårt strategival. Motsvarigheten till deduktivism heter induktivism och där är det ur 
analysprocessen i forskningen som teorier generas vilket inte varit fallet i denna studie.27  
                                                             
24 Alan Bryman and Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 27. 
25 Ibid., 29. 
26 Ibid., 26. 
27 Ibid., 23-25. 
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Den andra kunskapssynen är den så kallade hermeneutiska och är ett begrepp som bygger på 
behovet att tolka människors handlingar utifrån den sociala aktörens synvinkel. Hermeneutiken 
står för ett tolkande synsätt och man väljer då att studera mänskligt handlande, kulturen och det 
sociala livet framför ett mer traditionellt naturvetenskapligt tillvägagångssätt. Denna 
kunskapssyn är inte intimt förknippad med en kvantitativ studie av vår karaktär och valet av 
positivism kändes naturligt och bättre anpassat till en kvantitativ studie av vår karaktär 28. 
 

2.3 PERSPEKTIV 
 
Vi har i denna studie valt att utgå från ett privat investerarperspektiv vilket gör att vi ser ur 
spararens synvinkel när vi studerar valda teorier och testar dessa i och med vår empiri. Enligt 
effektiva marknadshypotesen går det inte att slå index under längre tid om marknaden är helt 
effektiv. Investeraren måste därför ställa sig frågan om det är värt avgiften att spara i en fond 
jämfört med att själv placera sina pengar i avgiftsfria innehav. Anledningen till att vi valde att se 
ur ett investerarperspektiv är dels att vi själva är investerare och att antalet investerare vida 
överstiger antalet förvaltare. Det senare alternativet är det som huvudsakligen ger studien 
relevans då så många berörs av fondernas prestationer.    
Om denna studie skulle ha genomförts ur förvaltarnas perspektiv skulle fokus ligga på 
prissättningsstrategier. Kan högre avgifter tas utan att kundbasen minskar med motiveringen att 
de levererar en högre avkastning exempelvis. 
 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
 
Det finns två olika angreppssätt, som kan beskrivas som olika forskningsstrategier, att använda 
sig av vid genomförandet av en undersökning. Angreppssätten kallas för kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Skillnaden kan på ett generellt plan beskrivas som att kvantitativ metod är 
bättre lämpad för sifferhantering och att en kvalitativ metod passar bättre för sådant som kan 
beskrivas med ord. Kvalitativa metoder är designade för att tränga ner på djupet och generera 
en djupförståelse medan kvantitativa metoder ger möjligheter att skapa generaliseringar över 
exempelvis en population.29 Metoder som är kvalitativt kännetecknande är observationer och 
intervjuer, medan kvantitativa metoder består av olika grader av matematiska analyser av 
siffror och uppgifter30. 
Vår studie är av den kvantitativa sorten då vi har sammanställt ett stort antal data för att 
generalisera populationen, svenska aktiefonder som placerar på den svenska aktiemarknaden. 
                                                             
28 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 
1994), 73. 
29 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur, 2006), 21. 
30 Ibid., 22 och 28. 
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Vi har fokuserat på fonders rådata och det har inte lämnats något utrymme för djupare analyser 
av enstaka fonders förhållningssätt i andra frågor än våra urvalskriterier samt avgifter och 
avkastning. Det innebär att vi har arbetat enligt devisen ju fler fonder desto bättre. Vi anser att vi 
når det mest tillförlitliga resultatet om vi bortser från de olika fondernas egenheter, sådana 
egenheter kan exempelvis vara förvaltningsstrategi och fondförmögenhet och enbart fokuserar 
på kärnfrågorna avgift och avkastning. För att kunna jämföra fonderna med varandra tar vi 
hänsyn till deras risk och beräknar den riskjusterade avkastningen för att på så sätt kunna 
jämföra fonder med olika riskprofil på ett rättvist sätt. 
 

2.5 LITTERATURSÖKNING OCH KÄLLKRITIK  
 
Vi har i insamlandet av sekundärkällor använt oss av de databaser som Umeå 
Universitetsbibliotek har att tillgå, och då främst i ”Business Sources Premier”, ”Emerald”, ”Album” 
och ”Libris”. Vi har tagit hjälp av bibliotekets kunniga personal för att få värdefulla tips om hur vi 
bäst går tillväga och vilka databaser som var aktuella för vår studie. I artikelsökandet har vi 
utnyttjat möjligheten att bara inkludera artiklar som är ”peer reviewed” vilket innebär att 
artiklarna är granskade och därmed vetenskapligt förankrade. Ett problem som vi har stött på i 
sökandet efter vetenskapliga artiklar är att alla utom två, ”Performance and Characteristics of 
Swedish Mutual Funds 1993-1997” och ” Effektiviteten på Stockholms fondbörs” är studier 
genomförda på marknader utanför Sverige. Majoriteten av studierna är genomförda på den 
amerikanska aktiemarknaden. Vi har tidigare skrivit om att vi anser att det råder samma 
marknadseffektivitet i västvärlden vilket gör att jämförelser kan göras mot amerikanska studier. 
Det hade dock varit önskvärt att hitta fler svenska studier då det skulle kunna förekomma små 
skillnader i marknadseffektivitet, vilka dock inte skulle påverkat vår studie nämnvärt. 
Otvivelaktigt är det så att den amerikanska fondmarknaden är klart större än den svenska och 
att den amerikanska aktiemarknaden inte fullt ut speglar kursutvecklingen i Sverige även om 
Sverige som litet exportberoende land tenderar att följa omvärlden och då självklart USA som är 
den ekonomiska stormakten just nu i världen. 
Under insamling av litteratur ska ursprung och aktualitet på källorna bedömas för att säkerställa 
att uppsatsen bygger på relevanta och trovärdiga källor. Källor som är något äldre behöver inte 
alltid anses vara inaktuella beroende på vilket ämne det berör. 31 I insamlandet av litteratur har 
vi försökt vara noga med att uppfylla dessa kriterier och försökt att få tag i original källorna. Vi 
har i möjligaste mån försökt att välja ut de senast publicerade artiklarna med vissa undantag 
bland annat för Sharpe, Fama och Ippolito eftersom de har varit så banbrytande för 
ämnesområdet att de inte kan utelämnas trots att studierna är något äldre.  Vi har genom 
inläsning på tidigare studier, tips från handledare och i finansiell litteratur fått vägledning om 
både intressanta artiklar inom ämnet samt vilka författare vi kunnat inrikta sökandet mot. 
Litteratur som behandlar modeller och teorier inom ämnesområdet är relativt lätt att få tag i 
vilket har underlättat. 
De sökord vi främst använt i insamlingen är fund performance, fund fees, efficient market 
hypothesis, fund management, mutual funds, Sharpe ratio m.m. Sökorden har också kombinerats 
i otaliga kombinationer. 
                                                             
31 Johansson Lindfors, 87. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi valt som grund för vår studie. Vi har valt att inleda 
med de mest omfattande och grundläggande teorierna för vår studie för att sedan arbeta oss 
nedåt mot detaljer i dessa och andra mindre grundläggande teorier men som ändå har stor 
betydelse för vår studie. Effektiva marknadshypotesen inleder teoridelen och känns som en 
naturlig ingång till ämnesområdet då diskussionen av graden effektivitet påverkar både 
investerarens och förvaltarens beslut. EMH är den viktigaste teorin i vår studie och ligger till 
grund för om det är möjligt att nå någon överavkastning jämfört med marknaden och därmed 
antingen existensberättigar fondförvaltare eller gör dem överflödiga. Vi går sedan in på 
begreppet risk och olika mått att mäta den med. Att mäta avkastning utan att justera den från 
risk är som att jämföra äpplen och päron. Vi har därför valt att jämföra den riskjusterade 
avkastningen fonderna emellan. Det finns tre centrala riskjusteringsmetoder, Sharpe, Treynor 
och Jensen har alla utvecklat metoder för att riskjustera avkastning. Avslutningsvis bearbetar vi 
grundläggande hur fonder fungerar och hur fonders avgiftsstruktur kan variera. Det finns tre 
centrala avgiftsbegrepp, traditionell förvaltningsavgift, TKA och TER. Avsnittet avslutas med en 
genomgång av tidigare forskning inom området. Vi har tagit modernare studier men även många 
av de äldre studierna som vi fortfarande anser vara aktuella för att jämföra och försöka hitta 
genomgående trender bland studierna. 

 

3.1. EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
 
Hur effektiv är dagens aktiemarknad? Den frågan är av stor betydelse för vår studie eftersom om 
marknaden är helt effektiv är det omöjligt att få en avkastning utöver den marknadsmässiga 
avkastningen sett över en längre tidsperiod. Det innebär att placeringar i fonder, med avgifter 
som följd, är helt i onödan då förvaltarna inte med någon som helst placeringsmetod kan få en 
avkastning på sina innehav som överstiger den marknadsmässiga avkastningen utan slumpens 
inverkan. En egen välkomponerad aktieportfölj får då minst lika bra avkastning utan att behöva 
belastas med några förvaltningsavgifter. 
Effektiva marknader kännetecknas av att investerarna har tillgång till all information rörande 
alla företag samtidigt. Investerarna är införstådda över alla processer angående företaget och 
dess verksamhet och kan dra slutsatser över vilken avkastning som rimligen kan förväntas. På 
en effektiv marknad speglar aktiepriserna hela tiden nuvärdet av företagens framtida 
kassaflöden. Detta betyder att det är omöjligt att hitta aktier som är felaktigt prissatta.32  

                                                             
32 Ho and Lee, 24.  
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På en effektiv marknad har alla aktörer tillgång till samma information rörande företagen vilket 
gör både teknisk analys och fundamental analys onödig. Detta då all tillgänglig information 
redan är diskonterad i aktiekursen och att kursen rör sig helt slumpmässigt.33  
Det finns tre olika nivåer av effektivitet på en marknad. Hade dagens marknad sett ut som ovan 
hade det starkaste formen av effektivitet varit ett faktum. De övriga två nivåerna är svag form 
och mellanstark form.  

3.1.1. SVAG FORM 
 
Svag form av effektivitet kännetecknas av att investerarna baserar sina beslut endast på 
historisk information om aktien i fråga. Information om handelsvolymer, räntor och priser 
analyseras bakåt i tiden för att förutspå framtiden. Trendanalyser blir resultatlösa då inga kända 
mönster återspeglas i aktiekurserna utan de rör sig helt oförutsägbart vilket indikerar en 
effektivitet minst enligt svag form.34  
Fifield med flera undersökte i en nyligen avslutad studie om det endast med hjälp av historiska 
fakta går att framgångsrikt placera pengar på olika marknader. Avkastningen skiljde sig åt på de 
olika marknaderna och de mer utvecklade marknaderna gav med denna strategi en lägre 
avkastning jämfört med utvecklingsmarknaderna35. En slutsats som antyder att olika 
marknadseffektivitet råder på marknader med olika grad av utveckling. Det tyder också på att 
Sverige som får anses som en utvecklad marknad minst är effektiv enligt svag form. 

3.1.2. MELLANSTARK FORM 
 
Mellanstark form av effektivitet betyder att förutom all historisk information är också all 
offentlig information diskonterad i aktiekursen och att det är omöjligt att göra onormalt stora 
vinster över längre tid baserat på att nyttja publik information. Med publik information menas 
all information om företaget som kommuniceras ut till marknaden i exempelvis genom 
delårsrapporter, pressmeddelanden, presskonferenser, beslut om nya investeringar med mera. 
All publik information återspeglas i aktiekurserna innan investerare hinner reagera36. 
Aktiekurserna är omöjliga att förutspå då fjärrskådning av framtida nyhetsflöde inte är möjligt. 
Kan mönster tydas i aktiekursens rörelse är marknadseffektiviteten som redan nämnt varken 
svag eller mellanstark.37  

 

                                                             
33 Claesson, K. (1987) ”Effektiviteten på Stockholms fondbörs”. Ekonomiska forskningsinstitutet HHS s. 4               
  
34 Richard A Breley and Stewart Myers, Principles of corporate finance, 3:e upplagan (Boston: McGraw Hill 
Inc, 1988), 287. 
35 Fifield, S. G. M., Power, D. M., Knipe, D. G. S. (2008) “The performance of moving average rules in emerging 
stock markets”. Applied Financial Economics; Nov, Vol. 18 Nr 19, s. 1515-1532 
36 Ho and Lee, 24 
37 Claes-Göran Larsson, Företagets finanser (Lund: Studentlitteratur, 2007), 278. 
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3.1.3. STARK FORM 
 
Den starka formen av marknadseffektivitet innebär att all information är diskonterad i 
aktiekursen, publik som privat. Den privata informationen är sådan information som endast 
insiders innehar från exempelvis företagets innersta kärna vilken ännu inte offentliggjorts. Inte 
ens dessa insiders kan göra snabba klipp i den starka formen av marknadseffektivitet.38 Det är 
dock svårt att bevisa att den starka formen av marknadseffektivitet skulle vara gällande då den 
privata informationen är nästintill omöjlig att utreda vilket gör det nästintill omöjligt att veta om 
den redan diskonterats in i aktiekursen eller inte39. Det faktum att antalet olagliga insideraffärer 
äger rum och uppdagas visar på att marknaden inte är effektiv enligt stark form då det inte hade 
varit möjligt för insiders att göra olagliga vinster på information som ej ännu offentliggjorts. 
En senare undersökning inom samma område, om fondförvaltare slår jämförbart index, visade 
på motsatt resultat. Fonderna rensades från alla avgifter förutom eventuella köpavgifter och 
studerades sedan under åren 1965-1984 med resultatet att de undersökta fonderna utklassade 
de indexbaserade i fråga om riskjusterad avkastning. Denna undersökning pekar på att 
marknaden inte är helt effektiv och att förvaltarna utnyttjar denna imperfektion. Om de 
använder sig av privat information går ej att utesluta.40 De olika resultaten visar på att området 
är svårtolkat och olika tidsperioder och urval kan ge olika utfall.  
Inom ett företag och bland de närmast styrande florerar mycket information om det egna 
företaget och dess konkurrenter. Att köpa eller sälja en aktie enbart med denna privata 
information som grund är förbjudet och om genomförbart skulle antyda att marknaden inte är 
effektiv enligt stark form. En undersökning år 1974 fastslog att det med hjälp av privat 
information är möjligt att slå den marknadsmässiga avkastningen. Insiderhandel genomförs 
även av personer som inte är anställda av företaget. Insiderhandel av släktingar, vänner och 
andra bekanta till personer med insyn i verksamheten är väldigt svår att upptäcka. Att det 
förekommer insiderhandel antyder att den amerikanska aktiemarknaden inte är effektiv enligt 
stark form.41  Trots att studien är över 30 år gammal anser vi att fenomenet insiderhandel 
fortfarande existerar och att studiens resultat gäller även idag. Vi anser att den starka formen av 
marknadseffektivitet inte råder på någon marknad eftersom det är väldigt svårt att upptäcka och 
förhindra insiderhandel även med nutida kontrollsystem. Att det är möjligt och förekommer 
lönsam insiderhandel på dagens aktiemarknader är bevis som talar mot att den starka formen.42 

3.1.4. MARKNADSEFFEKTIVITET I SVERIGE 
 
En undersökning under åren 1978-1984 studerade om det fanns några urskiljbara mönster på 
den svenska aktiemarknaden. Resultaten visade att aktiekurserna inte rör sig helt slumpmässigt 
under vissa delar av året, vid speciella tillkännagivanden och under veckans olika dagar. Dessa 
                                                             
38 Claes-Göran Larsson, Företagets finanser (Lund: Studentlitteratur, 2007), 278. 
39  Ho and Lee, 24 
40 Ippolito, ”Efficency with costly information: a study of mutual fund performance 1965-1984,” 
41 Jaffe, J. P. (1974) Journal of Business- Special information and insider trading. Juli Vol. 47 Nr: 3 s. 410-428 
42 http://www.fi.se/Templates/Page____2712.aspx 2008-12-11 00:11 
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fenomen döptes till årsskifteseffekten veckodagseffekten, ex-dags-effekten och 
veckodagseffekten.43 
Veckodagseffekten visade att aktiekurserna rör sig olika över veckans dagar. 
Genomsnittsavkastningen under perioden för undersökningen var som störst måndagar och 
fredagar med en kursökning på 0,2 %. Tisdagar visade sig vara den minst attraktiva dagen att 
äga aktier på då denna dag i genomsnitt genererade en svagt negativ avkastning.44  
Årsskifteseffekten visade att vissa månader under året gav bättre avkastning medan andra gav 
sämre. Under perioden hade januari den bästa avkastningen och september avkastade sämst.45 
En liknande undersökning för New York börsen styrker den svenska studiens slutsatser då den 
så kallade januarieffekten existerar även där.46  
Den så kallade ex-post-effekten visade att aktier som noterades efter en aktiedelning gav en 
högre avkastning än genomsnittet fem dagar innan ex-dagen, på ex-dagen och en dag efter. Om 
ex-dagen istället var dagen då utdelningen tillkännagavs var denna positiva period av högre 
avkastning hela nio dagar.47 
Dessa tre fenomen indikerar att den svenska marknaden inte varit helt effektiv under 
undersökningsperioden. Undersökningen genomfördes dock endast med sex stycken olika 
variabler av informationskällor och då källan med information i princip är oändlig går det inte 
att med säkerhet påstå att den svenska marknaden är ineffektiv. Trots dessa bevisade 
regelbundenheter slår undersökningen fast att den svenska marknaden i stort sett är effektiv. 
Liknande effekter finns också att skönja på bland andra den amerikanska aktiemarknaden.48  Att 
den svenska aktiemarknaden skulle vara i stort sett effektiv är inget helt odebatterat område 
och det finns studier som pekar på det motsatta. Bland annat en undersökning från 1974 som 
visade på att den svenska och norska aktiemarknaden var svagt ineffektiva49. Majoriteten är 
dock eniga om att den svenska marknaden är effektiv enligt mellanstark form. 
 

3.1.5. FÖRVALTARENS ROLL PÅ EN EFFEKTIV MARKNAD 
 
Aktiekurserna rör sig hela tiden upp och ner från dag till dag. Borde rörelserna på en effektiv 
marknad vara mindre och mer distinkta? De ständiga fluktuationerna i kurserna beror på att 
investerare hela tiden får ny information rörande företaget, dess konkurrenter, konjunkturen, 
omvärlden med mera att nya beslut tas med relativt korta intervall. Det skulle tvärtom kunna 
sägas att en marknad i dagens samhälle med otroligt snabba förändringar och 
nyhetsrapportering är ineffektiv om inte aktiekurserna rör sig hela tiden. Om det trots allt skulle 
finnas aktier som inte är värderade enligt alla variabler, aktien är alltså ”felvärderad” enligt den 
                                                             
43 Claesson, K. (1987) ”Effektiviteten på Stockholms fondbörs”. Ekonomiska forskningsinstitutet HHS s. 209 
44 Ibid., 124. 
45 Ibid.,175-176. 
46 Haugen, R. A. Jorion, P. (1996) ”Financial Analysts Journal. The january effect: Still there after all these 
years”. Januari/Februari Vol. 52 Nr: 1 s. 27-31 
47 Claesson, Effektiviteten på Stockholms fondbörs,”201-202. 
48 Ibid., 209-210. 
49 Jennergren, L. P. Korsvold, P. E. (1974) Swedish Journal of Economics: Price formation in the Norwegian 
and Swedish stock markets- some random walk test. Juni Vol. 76 Nr: 2 s. 171-186 
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effektiva marknadshypotesen, finns det tyvärr inget universalt tillvägagångssätt att lokalisera 
dessa aktier.50  
Så kallad teknisk analys, där historiska mönster över hur aktiekurser rört sig studeras för att 
prognostisera framtiden, är i en värld med marknadseffektivitet omöjligt. Kurserna rör sig i 
detta läge slumpmässigt och utan urskiljbara mönster.51 Det är också omöjligt att enbart baserat 
på historiska avkastningsmått veta att en förvaltare kommer att fortsätta att slå marknaden då 
det är omöjligt i ett läge av marknadseffektivitet att förutspå marknadens rörelser.52  
Om nu marknaden som bevisats i ovan refererade studier är effektiv enligt mellanstark form 
skulle man slumpvis kunna välja ut en indexerad portfölj och den förväntade avkastningen 
skulle bli densamma som om en förvaltare gjort urvalet. Förvaltaren har dock en roll även om 
marknaden är effektiv. Denna blir då att anpassa portföljen för att få tillgodose olika 
investerargruppers önskemål istället för att försöka slå marknadsavkastningen. Olika 
investerare har olika behov. Två grupper med helt skilda behov är till exempel äldre och yngre 
investerare där det troligen skiljer i riskbenägenhet och summor tillgängliga för placering. De 
faktorer som förvaltaren ska ta hänsyn till när portföljen ska skräddarsys är skatteklimat, 
riskbenägenhet och som sagt, ålder och inkomst hos investeraren.53 
Investerare kommer alltid att behöva råd och hjälp rörande deras placeringar även om 
marknaden är helt effektiv. Utformningen av vilka råd som ges kommer dock att vara 
annorlunda än de på en ineffektiv marknad. Det ska tilläggas att även på en effektiv marknad 
råder tillfälliga ögonblick av ineffektivitet vilka kan utnyttjas men som bara då ger tillbaka i ökad 
avkastning så mycket som de ”kostat” i utökad informationssökning och analys.54 
Alla är dock inte eniga angående den effektiva marknadshypotesen. Den traditionella effektiva 
marknadshypotesen bygger på att alla har tillgång till all information, den är således gratis och 
lättillgänglig. Detta tycker vissa är att blunda för verkligheten och menar att vissa investerare 
kommer alltid att ha ett informationsövertag mot andra. Skulle ingen tjäna på att veta mer skulle 
alla sluta leta efter information varpå informationen omöjligt skulle kunna vara diskonterad i 
aktiekurserna.55  
Även om marknaden är effektiv och all information redan diskonterad i aktiekurserna kan man 
tjäna på att analysera och ta reda på mer information om vad som är diskonterat och på vilket 
sätt. Detta kanske ger kunskapen om att investeringen inte är värd att göra eller att det finns 
goda skäl till att köpa tillgången i fråga. En väl genomförd informationssökning om investeringen 
ger en bättre underbyggd beslutsgrund varpå ett bättre beslut kan tas ur investerarens 
synpunkt. 56  

 
                                                             
50 Stephen Ross, Randolph Westerfield and Bradford Jordan, Fundamentals in corporate finance, 2:a 
upplagan (New York: Richard D. Irwin Inc, 1993), 361. 
51 Mishkin, 703. 
52 Ibid., 701. 
53 Bodie, Kane, Marcus, 365.  
54 Claesson, Effektiviteten på Stockholms fondbörs,”212. 
55 Grossman, S. J. Stiglitz, J. E. (1980) American Economic Review. On the impossibility of informationally 
efficient markets. Juni Vol: 70 Nr: 3 s. 393-409 
56 Verrecchia, R. E. (1980) American Economic Review. Consensus beliefs, information acquisition and 
market information efficiency. December Vol: 70 Nr: 5 s. 874-884 
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3.2. RISK  
 
Risk brukar benämnas som variationen i avkastningen hos en finansiell tillgång57. Risk och 
avkastning är två begrepp som hör tätt samman. En rationell investerare söker så hög 
avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt58. Skiljer sig tillgångarna åt i risk kräver 
investeraren något i utbyte för att hålla den mer riskfyllda tillgången, nämligen en högre 
avkastning. Skillnaden mellan en riskfri tillgång, till exempel en statlig obligation utgiven av en 
stat med goda finanser och en riskfylld tillgång, till exempel en indexerad aktieportfölj kallas för 
riskpremium. Storleken på riskpremiet blir då belöningen för att hålla tillgången med högre risk 
och beräknas som den förväntade avkastningen på den riskfyllda tillgången minus den riskfria 
tillgångens säkra avkastning59. Storleken på riskpremien brukar ligga någonstans mellan 4,5-7 
% enheter beroende på en rad olika faktorer60. 
 

3.2.1 VARIANS OCH STANDARDAVVIKELSE 
 
Skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade avkastningen benämns som 
tillgångens volatilitet. De främsta måtten för att beskriva en tillgångs volatilitet är dess varians 
och standardavvikelse. Variansen är en tillgångs genomsnittliga skillnad i kvadrat mellan 
förväntad och faktisk avkastning. Standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen. Med hjälp av 
standardavvikelsen och en normalfördelning kan man sedan läsa av och se hur riskfylld 
tillgången är.61 
 

3.2.2 CAPM 
 
Den mest använda modellen för att väga risk mot förväntad avkastning kallas för CAPM. 
Förkortningen står för ”Capital Asset Pricing Model” och visar kort sagt hur finansiella tillgångar 
ska prissättas. Modellen används för att beräkna rimlig avkastning vid olika variationer av risk 
för att kunna ta ställning till om den förväntade avkastningen gör det värt att hålla de mer 
riskfyllda tillgångarna. På en marknad med rationella aktörer är det endast möjligt att få högre 
avkastning om risken höjs. Historiskt och teoretiskt sett lönar sig ett sunt risktagande i form av 
högre avkastning.62  

                                                             
57 Björn Wilke,  Aktie- och fondboken (Stockholm: Aktiespararna Kunskap, 2005), 115. 
58 Sharpe, W. F. (1964) Journal of Finance. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under 
conditions of risk. Vol. 19 Nr: 3 425-442 
59 Brealey, Myers, 136. 
60 Glen Arnold, Corporate financial management, 4:e upplagan (Essex:  Prentice Hall, 2008), 734. 
61 Ibid., 1075. 
62 Bodie, Kane, Marcus, 293-302. 
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När CAPM-modellen används antas några grundläggande antaganden om marknaden:63 
 

1. Investerare kan välja placering med dess förväntade avkastning och varians som 
beslutsunderlag.  

2. Alla investerare är överens om investeringens horisont och att alla har samma 
tidsperiod.  

3. Det finns inte någon friktion på kapitalmarknaden alltså inga transaktionskostnader vid 
köp- och säljtillfällen och flödet av kapital och information är fritt.  

 
CAPM- modellens grundantaganden gäller också för Sharpekvoten varför de är viktiga att nämna 
dessa då Sharpekvoten har en central del i vår studie. Hur väl CAPM- modellen speglar 
verkligheten beror på tre faktorer, nämligen riskpremiens storlek, tillgångens risk samt den 
aktuella riskfria räntan. Riskpremien bestäms genom en jämförelse mellan den riskfyllda 
tillgångens förväntade avkastning och den aktuella riskfria marknadsräntan. 64   
 

3.2.3 BETAVÄRDE 
 
Tillgångar på aktiemarknaden utsätts både för systematisk- och osystematisk risk. Den 
osystematiska risken är företagsspecifik och kan till stor del diversifieras bort i en genomtänkt 
portföljsammansättning. Den osystematiska risken brukar även kallas för företagsrisken.  
Den systematiska risken går dock inte att diversifiera bort utan alla tillgångar på den finansiella 
marknaden utsätts för denna risk, marknadsrisken. Hur marknaden som helhet rör sig påverkar 
dock olika tillgångar olika mycket. Sambandet benämns som beta, β, och varje tillgång har ett 
eget betavärde. En tillgång med lågt beta korrelerar lite med aktiemarknaden som helhet och en 
tillgång med högt beta korrelerar starkt med marknadens rörelser. Marknaden som helhet har 
betavärdet 1 varpå en tillgång med betavärde 1 rör sig lika mycket upp eller ner som 
marknaden. Har tillgången betavärdet 2 blir dess rörelser dubbelt så stora oavsett riktning och 
vid beta 0,5 vice versa. Ett högt betavärde innebär således en högre risk. 65  
 

3.2.4 SECURITY MARKET LINE 
 
”Security Market Line” är en modell med en tänkt linje med utgångspunkt från den gällande 
riskfria räntan och utåt där den vertikala skalan, Y, motsvarar den förväntade avkastningen och 
                                                             
63 Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 5:e upplagan (New Jersey: Prentice Hall, 2001), 201-206. 
64 Jordan, Ross, Westerfield, 392. 
65 David S. Kidwell, Financial institutions, markets and money (New York: John Wiley & sons Inc, 2006), 
281-282. 
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den lodräta, X, motsvarar portföljens varians, det vill säga dess risk (beta). Ju mer riskbenägen 
investeraren är desto längre ”nordöst” tangerar SML-linjen dennes portföljval där både risken 
och den förväntade avkastningen blir högre. En riskaversiv investerares portföljval kommer att 
vara belägen så långt ”nordväst” som möjligt där risken är låg och den förväntade avkastningen 
är hög. Den riskaversive investeraren placerar en del av sitt kapital i till den riskfria räntan och 
får på så sätt ner risken i sin portfölj. Den riskbenägna gör det motsatta. Den portfölj där 
förväntad avkastning är så hög som möjligt med hänsyn tagit till dess risk ligger således mellan 
dessa två ytterligheters.66    

 
Figur 3.2.4.1 “Security Market Line” 67 
 

3.3 RISKJUSTERADE AVKASTNINGSMÅTT 
 
Riskjusterad avkastning är avkastning rensad från risk. Tillgångar med olika risk ger också olika 
avkastning och högre risk betyder också att sannolikheten för större fluktuationer i 
avkastningen ökar, vilket både kan vara negativt och positivt. För att kunna jämföra olika 
tillgångar med olika risk används olika riskjusterande avkastningsmått. Sharpe, Jensen och 
Treynor är alla framstående forskare som utvecklat metoder och mått för just detta ändamål. 
Dessa kallas Sharpekvot, Jensen Alfa och Treynor index och baseras alla på CAPM- modellen och 
dess antaganden.68 Trots dessa prestationsmåtts mer rättvisande egenskaper används de inte 
normalt av förvaltare. En anledning till detta är att sådana mått blir för rättvisande och fäller en 
negativ skugga över förvaltarna då sanningen inte alltid är kompatibel med förvaltarnas 
reklamkampanjer69. Precis av den anledningen har vi valt att använda oss av ett riskjusterat 
avkastningsmått. Alla ovanstående riskjusteringsmått rensar avkastningen från risk men på 
olika sätt. Sharpe använder tillgångens riskpremie och dividerar med dess standardavvikelse. 
Jensen studerar en tillgångs avkastning och jämför med den förväntade avkastningen som är 
belägen längs SML- linjen. Treynor använder sig likt Sharpe av tillgångens riskpremium men 
                                                             
66 Haugen, 207-208. 
67 Jordan, Ross, Westerfield, 387. 
68 Haugen, 276. 
69Bodie, Kane, Marcus, 854.  
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dividerar sedan med tillgångens betavärde. Betavärdet visar hur tillgången rör sig jämfört med 
marknaden. Av dessa tre riskjusteringsmått är Sharpe och Treynor de som är mest relevanta för 
vår studie men eftersom Treynor inte tar hänsyn till den icke systematiska risken i en portfölj då 
ett ökat antal innehav sänker den icke systematiska risken men att betavärdet består. En 
nackdel med Sharpekvoten som bygger på samma grundantaganden som CAPM-modellen är 
antagandet om att det inte finns några transaktionskostnader och att alla har samma 
investeringshorisont gäller vilket givetvis är en grov förenkling av verkligheten. Vi valde ändå 
Sharpe med utgångspunkten att det är den metod som har används flitigast i liknande 
undersökningar vilket vi anser kommer underlätta jämförelsen med andra studier. Detta 
tillsammans med Treynors svaghet i att anpassa betavärdet till ett större antal innehav gjorde 
att vi valde att använda oss av Sharpe som riskjusteringsmått. 
 

3.3.1 SHARPEKVOT 
 
Sharpekvoten utvecklades av Nobelpristagaren William F. Sharpe och används än idag för att 
mäta den så kallade riskjusterade avkastningen. För att erhålla en tillgångs Sharpekvot divideras 
dess riskpremie med dess standardavvikelse. På detta sätt får man fram avkastning per enhet av 
risk. En hög Sharpekvot betyder att fonden har gett relativ hög avkastning till relativt låg risk 
varpå ett lågt värde på Sharpekvoten innebär det motsatta. För att kunna jämföra en enskild 
tillgång med marknaden på ett rättvist sätt krävs att marknadens Sharpekvot beräknas. En 
högre riskexponering ger som bekant en högre förväntad avkastning varpå Sharpekvoten ger 
möjlighet att jämföra olika tillgångar med olika riskexponering på ett rättvist sätt.70 Tillgångar 
med olika absolut avkastning kan alltså ha samma Sharpekvot vilket innebär att den 
överavkastningen endast härrörde till ett ökat risktagande. Vi valde att använda oss av 
Sharpekvoten främst då den används av majoriteten av liknande studier vilket underlättar en 
jämförelse av studierna.  Ett exempel på det är studien av Varamini och Kalash som använde just 
Sharpe som riskjusteringsmått. En av svagheterna med Sharpekvoten är att det ibland kan vara 
svårt att säga om en liten skillnad i Sharpekvot gör någon skillnad i kronor och ören för 
investeraren71. Vad innebär en skillnad på till exempel 0,5 i Sharpekvot i exakta kronor? 
Eftersom vi inte har gjort någon fiktig placering eller liknande är vi inte beroende av det utan vi 
ser till skillnaden, även om den ibland är mycket liten. 
 
 

 

 

 

 

                                                             
70 Haugen, 280. 
71 Bodie, Kane, Marcus, 855. 

 
Sr1 = ( R1 – Rf ) / σ1 

 
• Sr1 är Sharpekvoten för vald tillgång 

 
• R1 är tillgångens förväntade avkastning 

 
• Rf  är den riskfria räntan 

 

• σ1 är standardavvikelsen för tillgången 
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Figur 3.3.1.1 ”Sharpekvot” 
 

3.3.2 JENSEN ALFA 
 
Jensen Alfa är likt Sharpekvoten ett mått på riskjusterad avkastning. Jensens mått beräknas 
genom att skillnaden på den förväntade avkastningen av tillgången och den förväntade 
avkastningen om tillgången var placerad längs den så kallade SML, ”Security Market Line”, 
jämförs. Enklare uttryckt innebär det att den förväntade avkastningen jämförs med tillgångens 
faktiska avkastning. Skillnaden, vertikal i figur, mellan undersökt tillgång och SML blir således 
dess Jensen Alfa värde. Om tillgångens värde är positivt betyder detta att tillgången är placerad 
ovan SML vilket betyder att avkastningen är bättre än medel och vice versa.72 Jensens Alfa har 
inte samma svaghet som Treynors index men används inte lika flitigt som Sharpekvoten i 
liknande studier, därför valde vi att inte använda oss av Jensen Alfa som riskjusterande mått för 
vår studie. 
 

3.3.3 TREYNORS INDEX 
 

Treynors index är ett mått som beräknar det riskpremium en investerare erhåller per riskenhet.  
Treynors index beräknas genom att den genomsnittliga avkastningen som överstiger den 
riskfria räntan divideras med portföljens eller tillgångens betavärde.73 Till skillnad från de 
övriga riskjusteringsmetoderna använder man sig av portföljens betavärde i beräkningarna. 
Nackdelen med Treynors index är att den inte tar hänsyn till den icke systematiska risken i en 
portfölj. Med det menas att ett ökat antal innehav i portföljen sänker den icke-systematiska 
risken men att portföljens betavärde består.74 Av den anledningen valde vi bort Treynor då våra 
fonder innehåller ett förhållandevis stort antal aktieinnehav.  
 

3.4 PORTFÖLJVALSTEORI 

                                                             
72 Haugen, 276-277. 
73 Bodie, Kane, Marcus, 853-854. 
74 Haugen, 279-280. 
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Den så kallade portföljvalsteorin handlar om hur portföljens innehav ska läggas upp för att 
eliminera så mycket risk som är önskvärt beroende på vilken inriktning och riskprofil fonden 
valt.  Portföljvalsteorin handlar förenklat om att skapa den optimala portföljen.75 Riskfyllda 
enskilda placeringar blir således som grupp sett en portfölj med lägre risk än de enskilda 
tillgångarna vilket understryker vikten av att ha en väldiversifierad portfölj med tillgångar.76 
Standardavvikelsen för avkastningen minskar då antalet tillgångar i portföljen ökar och en 
ökning av antalet tillgångar sänker samtidigt portföljens risk.77  
Att sprida riskerna i en portfölj med ett ökat antal tillgångar når sitt maximum vid 30 stycken 
innehav. En väldifferentierad portfölj kan således eliminera bort nästan all osystematisk risk, så 
kallad företagsrisk. Dock måste innehaven vara skilda åt branschvis för att den osystematiska 
risken ska kunna elimineras.78 
En fond som handlar och innehar värdepapper, aktier och obligationer och andra delägar- eller 
fordringsrätter som är utgivna för allmän handel, får inte inneha mindre än 16 stycken 
värdepapper då huvudregeln säger att fonden inte får placera mer än fem procent i ett enskilt 
innehav. Undantag finns för fyra av fondens innehav som får uppgå maximalt till 10 % vardera 
vilket då ger ett minimalt innehav på just 16 stycken olika värdepapper. En ökad diversifiering 
av fondens innehav sänker som bekant risken och med minimalt 16 stycken innehav erhåller 
investeraren en god riskspridning även om inte all osystematisk risk är eliminerad.79 
 

3.5. VAD ÄR EN FOND? 
 
En fond är en portfölj med utvalda värdepapper av olika slag såsom aktier, obligationer och 
andra sorters värdepapper som valts ut av en förvaltare i syfte att ge de som tillskjuter pengar 
till fonden, delägarna, avkastning på sitt satsade kapital. Alla som satsar pengar i fonden blir 
delägare i fondens förmögenhet vilken sen placeras i lämpliga värdepapper.80  
Beroende på vilken riskprofil fonden valt väljer förvaltarna att rikta in sig mot den mer 
riskfyllda aktiemarknaden och optionsmarknaden, säkrare räntepappersmarknaden eller en 
kombination av de tidigare nämnda. Alla som tillskjuter pengar till fonden blir på så vis ägare till 
den andel det tillskjutna kapitalet motsvarar och tillsammans äger alla andelsägare hela fondens 
förmögenhet. Om min andel motsvarar 1 % av fondens förmögenhet blir jag således ägare till 1 
% av alla enstaka placeringar fonden innehar. Till skillnad från ägande i rena aktier får inte 

                                                             
75 Ho, Lee, 699. 
76 Jordan, Ross, Westerfield, 379. 
77 Ibid., 380-381. 
78 Ho, Lee, 28. 
79 http://www.fondbolagen.se/Pressrum/Pressmeddelanden/NyLagstiftningForFonder.aspx?year=2002 
2008-12-22 18:03 
80 http://www.fondspara.se/html/att_fondspara.html, 2007-11-14, 18:22 
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andelsägarna i en fond rösta på någon bolagsstämma utan överlåter allt ansvar till 
fondförvaltaren som tar alla beslut rörande fondens placeringar.81  
 

3.5.1 AKTIEFOND 
 
Det finns en rad olika sorters fonder tillgängliga för en investerare. En fond som handlar och 
innehar aktier kallas för aktiefond. Aktiefonder är fonder där hela fondförmögenheten placeras 
på aktiemarknader runt om i världen beroende på fondens inriktning. Aktiefonderna kan i sin 
tur delas upp i tre huvudgrupper beroende var fonden placerar dess förmögenhet, geografiskt, 
branschspecifikt och i övriga placeringar.82  
Med geografisk spridning menas de fonder som enbart placerar i ett visst geografiskt område, 
det kan vara ett enskilt land, en region som exempelvis Asien eller globalt över hela världen. 
Våra undersökta fonder placerar endast i Sverige. 
De fonder som placerar i olika branscher riktar in sina innehav i en enskild bransch som till 
exempel råvaror eller läkemedel. Förutom geografiska och branschspecifika aktiefonder finns de 
som enbart placerar sitt kapital i bolag av olika storlek, till exempel små bolag. 
Andra typer av aktiefonder är så kallade indexfonder. En indexfond får maximalt placera 20 % 
av sin förmögenhet i ett företag utom då finansinspektionen ger tillstånd då det råder 
exceptionella på marknaden kan en enskild aktie få uppta så mycket som 35 % av fondens 
förmögenhet.83 En indexfond är ofta knuten till börsen som helhet och rör sig således som 
börsens genomsnitt. Ett troligt scenario är att en indexfond består av ett visst antal av de största 
företagen på en viss börs vilket betyder att när de tyngsta bolagen rör sig på börsen rör sig 
indexfonden likaså.84 
 

3.5.2 ÖVRIGA FONDSLAG 
 
Vid sidan av aktiefonder finns en rad olika alternativa typer av fondslag vilka vi kommer att 
presentera i detta avsnitt.  
Räntefonder placerar sitt kapital i olika räntebärande värdepapper och bygger på liknande sätt 
som aktiefonderna upp en portfölj med utvalda räntepapper för att kunna ge maximal 
avkastning till ägarna utifrån den riskprofil fonden valt. Precis som en aktiefond kan en 

                                                             
81 Anders Haskel, Fondhandboken (Stockholm: Aktiespararnas Förlag, 2000), 10. 
82 Nilsson, 34. 
83 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Fondskola/Del-1-Fonder--Sveriges-
vanligaste-sparform2/, 2007-11-15, 09:13 
84 Nilsson, 33-34. 
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räntefond förvaltas enbart inom ett land, region eller förvaltas globalt i syfte att lokalisera var 
förväntningarna om räntan är som mest gynnsamma för fonden.85  
Vid sidan av traditionella aktie- och räntefonder finns fonder som äger innehav i båda typerna av 
tillgångar, så kallade blandfonder. Blandfonder sprider sitt innehav mellan aktier och 
räntebärande värdepapper för att både få ta del av den mer riskfyllda men också historiskt mer 
lukrativa aktiemarknaden samtidigt som viss del av innehavet ligger i den betydligt säkrare 
räntemarknaden86. Beroende på marknadsutsikterna kan fonden fördela om sina innehav87.  
Ett relativt nytt fenomen bland fonder är de så kallade hedgefonderna. Antalet hedgefonder har 
på senare tid växt explosionsartat och varje hedgefond är unik i sin uppbyggnad med undantag 
för vissa karaktärsdrag. Ursprungligen var en hedgefond en fond som blandade aktieinnehav 
med så kallad blankning av aktier (aktieutlåning)88. Numera benämns en hedgefond som en fond 
där avgift tas ut beroende på fondens utveckling, avgiften är således prestationsberoende.89 
Detta tillsammans med att förvaltaren själv satsar stora summor av sina egna pengar i fonden 
ger goda incitament för att generera positiv avkastning. Trots de tydliga incitamenten för 
förvaltaren i och med prestationsbaserad avgift finns enbart minimala empiriska bevis på att 
den sortens avgifter ökar en fonds avkastning90. Det visade sig också att ju mer egna medel 
förvaltaren satsade i fonden desto mer riskobenägen blev fondens riskprofil.91 .  
Med etiska fonder menas om det är en aktiefond att placeringar i vissa företag och branscher 
undviks. Det kan till exempel vara vapen- och tobaksindustri som förvaltaren undviker då det 
inte passar andelsdelägarnas intressen och livssyn. Etiska fonder kan också vara fonder där en 
del av den eventuella avkastningen går till något välgörande ändamål.92 
 

3.6. AVGIFTER 
 
Avgifter är som tidigare nämnts en viktig komponent för investeraren att beakta vid valet av 
fond då den påverkar investerarens behållning. Det finns olika sätt för förvaltaren att ta ut 
avgifter, dels genom en traditionell förvaltningsavgift, genom köp- och säljavgifter och 
prestationsbaserade avgifter. De sammanlagda avgifterna beräknas huvudsakligen genom två 
mått, TER och TKA, vilka vi utvecklar i varsitt avsnitt nedan. 
 

3.6.1 FÖRVALTNINGSAVGIFT 

                                                             
85 Nilsson, 34. 
86 Kidwell, 621. 
87 Haskel, 40. 
88 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=kronika&a=5517, 2007-11-15, 16:31 
89 Kidwell, 626. 
90 Jaye, J. C. Thomas, F.S. (2006)” Journal of investment compliance: Compensating mutual fund advisors: A 
return to the basics of properly structured performance fees”. Vol. 7 Nr. 4 s. 28-37  
91 Kouwenberg, R. Ziemba, W. T. (2007) “Journal of banking and finance”, Vol. 31 Nr. 11, s. 3291-3310 
92 Wilke, 106. 
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När en investerare placerar pengar i en fond överlåter denna ansvaret för förvaltningen till en 
fondförvaltare. Fondförvaltarens uppgift är förenklat att fonden ska generera så god avkastning 
som möjligt via dess placeringar. För att få så bra avkastning som möjligt analyserar förvaltaren 
olika företag, dess konkurrenter, konjunkturen i landet, världskonjunkturen med mera för att 
kunna göra så välgrundade beslut som möjligt. För detta arbete vill fondförvaltaren ha betalt och 
fondbolaget vill föga förvånande gå med vinst. Av dessa anledningar tar fondbolaget ut en avgift 
för varje fondandel och ger i utbyte förvaltarens kunskap och erfarenhet. 
Den vanligaste formen av avgift för att spara i fonder är den så kallade förvaltningsavgiften. 
Förvaltningsavgiften anges på årsbasis men tas ut som 1/365 av årsavgiften varje dag som 
pengarna ligger i fonden.93 Förutom förvaltningsavgiften tillkommer ibland en köp- och 
säljavgift som investeraren får betala varje gång denne köper eller säljer andelar i fonden. Denna 
typ av avgifter är inte särskilt vanliga i Sverige idag men används fortfarande flitigt av fondbolag 
utomlands94. Dessa avgifter är designade så att de ska förhindra att ett alltför stort antal 
placerare tänker kortsiktigt om sina investeringar i den aktuella fonden då investerarna 
”tvingas” stanna kvar som andelsägare.95 I vissa fall kan en investerare ”fastna” i en 
underpresterande fond då det är för dyrt att betala säljavgiften varpå fonden behålls trots att 
den inte levererat den avkastning som förväntades, detta fenomen gäller främst de placerare 
som investerat sina pengar på medel- och långsikt.96  
Ofta, men inte alltid, beror avgifternas storlek på hur aktivt fonden förvaltas. Om fondinnehavet 
frekvent utvärderas och tillgångar köps och säljs ger detta högre kostnader för arbete, 
transaktioner och dylikt varpå en högre avgift är motiverad. Detta merarbete görs såklart i 
förhoppning om att avkastningen ska bli högre. En studie från 1999 slog fast just detta då mellan 
åren 1993-1997 fonder med mer aktiv förvaltning tenderade att få bättre avkastning.97  
Andra fonder som följer index, så kallade indexfonder, omplaceras mycket sällan varpå avgiften 
kan vara mycket låg för dessa fonder98. Det finns exempel på indexfonder som idag är helt 
avgiftsfria vilket ger förvaltaren positiv uppmärksamhet till en låg kostnad. 
I vissa fall tas avgift ut som del av eventuell positiv avkastning på placeringarna som fonden 
gjort. Detta är vanligt i hedgefonder där en högre avgift tas ut ju bättre fonden har presterat. 
Fondbolaget tar då oftast en fastslagen procentsats av eventuell överavkastning jämfört med 
förbestämt index. Köp- och säljavgifter och en årlig förvaltningsavgift kan fortfarande gälla i 
dessa fonder förutom den prestationsberoende avgiften.99  
 

3.6.2. TER- TOTAL EXPENSE RATIO 
                                                             
93 Nilsson, 52. 
94 Ibid.,51. 
95 Alves, C. Mendes, V. (2007) “Applied financial economics: Are mutual fund investors in jail?”. Nr: 17 1301-
1312 
96 Ibid. 
97 Dahlquist, Engström och Söderlind, "Perfomance and characteristics of  Swedish mutual funds,” 409-
423. 
98 Haskel, 49. 
99 Nilsson,53-54. 
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”Total Expense Ratio”, TER, är det begrepp som används i övriga världen som en fonds totala 
avgift. Det inkluderar alla kostnader fonden har förutom courtage och erlagd kupongskatt som 
ingår i TKA. TER uttrycks som procent av fondens totala fondförmögenhet. En fonds TER är 
således alltid en större procentsats än den officiella förvaltningsavgiften.100 
 

3.6.3. TKA- TOTALKOSTNADSANDEL 
 
Totalkostnadsandel, TKA, är ett mått som inkluderar alla kostnader för en fond och uttrycks i 
procent av den genomsnittliga fondförmögenheten och används bara i Sverige101. TKA består av 
förvaltningsavgift, administrativa avgifter, räntor, skatt, courtage och övriga 
transaktionskostnader. I TKA ingår inte eventuella köp och sälj- avgifter för fondandelarna. En 
fond med mindre fondförmögenhet får högre TKA än en större fond då de fasta kostnaderna får 
större genomslag procentuellt sett. Aktivt förvaltade fonder har ofta högre TKA då 
transaktionskostnaderna ofta blir högre med en högre omsättning. En fonds TKA är således 
alltid en större summa än dess officiella förvaltningsavgift och TER och är den verkliga 
förvaltningsavgiften investerare betalar till förvaltaren.102 Av denna anledning har vi valt att 
använda oss av TKA då den visar på verklig avgift som en investerare tvingas betala. 
 

3.7 TIDIGARE FORSKNING 
 
Fondmarknaden är som redan nämnt en snabbt växande industri som inte enbart intresserar 
privatpersoner utan även större institutioner som vill få sitt kapital att växa. Inom den 
vetenskapliga världen har ett flertal artiklar och uppsatser som studerat fondmarknadens olika 
områden avlagts.  
Om vi börjar med att vända blicken utomlands så hittar vi två pionjärer inom fondforskningen 
nämligen William F. Sharpe och Michael C. Jensen. Sharpe, grundaren av det riskjusterade 
avkastningsmåttet Sharpekvoten, publicerade år 1966 en artikel som analyserade amerikanska 
fonders prestationer jämfört med jämförbart marknadsindex. Tidsperioden för studien uppgick 
till 10 år (1954-1963) och innehöll 34 fonder vars avkastning, beräknat enligt Sharpekvoten, 
jämfördes med utvecklingen av ”Dow-Jones Industrial Average”.103 Resultaten visade sig att 
fonder med låga avgifter var att föredra framför fonder med höga avgifter då förvaltarna inte 
lyckades slå jämförelseindex.   

                                                             
100 Nilsson, 54-55. 
101 Ibid.,55. 
102 http://morningstar.unt.se/definitions/index.asp?lang=sv&helptype=S&keyword=MSrating, 2007-12-
10, 10:18 
103 Sharpe, W. F. (1966) ”Mutual fund perfomance”, Journal of Buisness 1966 vol 39 119-138 
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I Jensens studie som också gjordes på den amerikanska fondmarknaden ingick 115 aktiefonder 
med data från åren 1955-1964. I denna studie användes ”Standard and Poor 500 price index” 
som jämförande index då den riskjusterade avkastningen jämfördes. Fonderna hade en lägre 
risk än marknadsportföljen med ett betavärde på 0,84. Efter att fondernas avkastning 
riskjusterats visade det sig att fonderna i genomsnitt presterade 1,1 % sämre än 
marknadsportföljen. Det lönade sig därmed inte att överlåta pengarna till en professionell 
förvaltare då de underpresterade och dessutom tog ut en avgift för det. 104 
Ippolito genomförde år 1989 en studie som gick emot det tidigare resultat som Sharpe och 
Jensen med fler tidigare presenterat. Studien omfattade en undersökning av 143 fonder under 
åren 1965-1984. Studien genomfördes med samma beräkningar och jämförelser som Jensen 
tidigare använt sig av och visade att den riskjusterade avkastningen för fonderna översteg den 
av marknadsportföljens. Ippolitos studie visade dessutom att det lönade sig att placera i fonder 
med hög omsättning och hög avgift. De aktivt förvaltade fonderna med högre avgifter 
kompenserade investerarna genom att leverera en högre avkastning.105 
Mark M. Carhart har även han gjort en studie på amerikanska fondmarknaden. Databasen han 
analyserade innehöll 1892 stycken fonder från åren 1962 – 1993. Fondens avgifter och 
omsättning hade ett signifikant negativt samband med fondernas avkastning. En hög avgift 
betalade sig därmed inte för investerarna. 106 
Russ Wermers ville i sin studie bringa klarhet i frågan om aktiva fondförvaltare lyckades bättre 
än passiva och publicerade en studie år 2000 som analyserade alla amerikanska fonders 
utveckling mellan åren 1975-1994.107 Wermers använde sig av en ny databas som tidigare inte 
varit tillgänglig för studier genomförda för denna tidsperiod. Han kunde exempelvis få fram 
transaktionskostnader för fonderna och kunde på så sätt avgöra dess betydelse för 
avkastningen. Slutsatserna han kunde dra av studien var att förvaltarna slog jämförbart index 
med 1,3 % årligen utan hänsyn till avgifter. Skillnaden på 1,3 % berodde på att fonderna hade en 
annan viktning av aktieslagen där förvaltarna oftare lyckades hitta akter med högre avkastning. 
Dock blev nettoavkastningen 2,3 % sämre för fonderna än för indexet då fondavgifter och 
transaktionskostnader lades till i beräkningarna och alltså negativt för investerarna. 
Dahlquist, Engström och Söderlind fick sin studie ”Performance and Characteristics of Swedish 
Mutual Funds 1993-1997” publicerad i Journal of Financial and Quantitative Analyses. I studien 
ingick svenska fondföretag med placeringsinriktning på den svenska aktiemarknaden. De 
genomförde en regressionsanalys och använde sig av flera variabler som avgifter, 
omsättningshastighet, fondstorlek, historisk avkastning och nettoinflöde av nytt kapital i fonden 
för att se hur de påverkade avkastningen. De kunde konstatera att en högre fondavgift inte 
lönade sig. Det visade sig till och med att fonder med högre avgifter gav sämre avkastning än vad 
som orsakades av själva avgiften i sig.108  
Arugaslan, Edwards och Samant genomförde 2008 en studie på amerikanska aktiefonders 
avgifter och risk och hur detta påverkar en investerares val av fond. Slutsatsen i deras studie var 
att fonder som såg attraktiva ut enbart på basis med deras ojusterade avkastning blev sedan 
                                                             
104 Jensen, Michael C. (1968) “The performance of mutual funds in the period 1945-1964”  Journal of 
Finance;  Vol. 23 No 2, 389-416 
105 Ippolito, ”Efficency with costly information: a study of mutual fund performance 1965-1984,” 
106 Carhart,”On Persistence in Mutual Fund Performance,” 57-82. 
107 Wermers, R. (2000), ”Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stockpicking, Talent, 
Style, Transaction Costs and Expenses., The Journal of Finance vol LV No 4 
108 Dahlquist, Engström och Söderlind, "Perfomance and characteristics of  Swedish mutual funds,” 409-423. 
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deras avkastning riskjusterats inte längre lika attraktiva. Det står klart att avkastningen måste 
rensas från risk innan en rättvis jämförelse kan göras då ett högre risktagande lönar sig på en 
uppåtgående marknad.109 
Varamini och Kalash presenterade 2008 en studie där fonder med stora bolag jämfördes med 
fonder med små bolag under perioden 1994-2007. Syftet var att jämföra de två fondtypernas 
riskjusterade avkastning och se om den amerikanska fondmarknaden var effektiv under en 
längre period. Resultaten visade att även efter riskjustering hade småbolagsfonderna presterat 
bättre genomgående för hela perioden vilket tyder på att marknaden inte är effektiv hela tiden. 
Som riskjusteringsmått användes Sharpekvoten.110 
Majoriteten av tidigare studier visar alltså att en investerare gör rätt i att välja en fond med låga 
avgifter framför en med högre avgifter. 
 

3.8 SAMMANFATTANDE TEORI 
 
Enligt teorierna är marknaden effektiv enligt mellanstark form men det visar sig att vissa 
imperfektioner föreligger. Det råder inga tvivel om att det finns förvaltare som har mycket god 
historisk avkastning, bland andra Warren Buffet vilket tyder på att det inte är en mellanstark 
form helt utan praktiska problem. Att det endast skulle gå att slå marknaden med hjälp av 
insider information och slumpmässig tur känns som en förenkling av verkligheten.  
Avkastning och riskjusterad avkastning är som vi förklarat två olika saker och det är en nackdel 
för investeraren att så lite fokus läggs på den riskjusterade avkastningen. En tillgång som verkar 
attraktiv i absolut avkastning mätt kan efter att avkastningen riskjusterats inte se lika attraktiv 
ut. Vi valde att använda oss av Sharpekvoten för att rensa avkastningen från risk dels då denna 
metod använder sig av standardavvikelsen vilket till skillnad från Treynor´s beta inte tar hänsyn 
till den icke systematiska risken i en portfölj med flera innehav dels då att Sharpekvoten är den 
metod som de flesta liknande studier har använt vilket underlättar en jämförelse.  
Precis som för den riskjusterade avkastningen är det till stor nackdel för investeraren att så lite 
fokus läggs på fonders TKA istället för på deras officiella förvaltningsavgift. Den verkliga avgiften 
som betalas är större än förvaltningsavgiften och en hemlighet som förvaltarna i många fall 
gärna håller för sig själva. Vi valde därför att använda oss av fondernas TKA som avgiftsmått för 
att få ett rättvisande mått på den avgift som belastar investeraren. 

                                                             
109 Arugaslan,O., Edwards, E., Samant, A.,(2008) “Risk-adjusted performance of international mutual funds”, 
Journal:  Managerial Finance, Volym 34, Nr 1, s. 5-22 
110 Varamini, H., Kalash, S. (2008) “Testing Market Efficiency for Different Market Capitalization Funds”. Vol 
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4. PRAKTISK METOD 
 
Detta kapitel avser att förklara hur vi praktiskt gått tillväga med studien. Urvalet av fonder har 
genomförts med hjälp av Morningstars databas för svenska fonder. Ur databasen har vi valt ut 
fonder från kategorierna ”Sverige” och ”Sverige, små –/ och medelstora”. Eftersom det i många 
fall var otillräcklig information i datainsamlingen som var direkt orsak till bortfall ligger 
avsnittet ”Datainsamling” i logisk ordning före ”Bortfall av fonder”. I avsnittet ”Bortfall av 
fonder” går vi igenom de fonder som inte har valts ut och orsaken till bortfallet. I avsnittet 
”Bearbetning av data” redogör vi för hur vi hanterat olika typer av avgifter och hur de har 
beräknats, begreppet ”riskjusterad avkastning” tas upp och valet bakom Sharpekvot motiveras. 
Vi har valt enkel linjär regression som huvudsaklig analysmetod och tar upp relevanta statistiska 
mått som används för denna metod. Vi har sedan valt att i tabellform ställa upp fonderna för att 
på ett överskådligt sätt kunna jämföra hur den inbördes rankingen fonderna emellan skiljer sig 
åt med absolut avkastning i procent kontra Sharpekvot som variabler. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av sanningskriterier och hur väl uppfyllda vi anser att de är. 

 

4.1 URVAL AV FONDER 
  
Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och analysera sambandet mellan fondernas avgifter 
och deras avkastning under perioden 2002-2006.  Vi har från den oberoende fondinformatören 
Morningstar hämtat vår urvalsram av fonder. Vi valde Morningstar som databas då Morningstar 
Sweden tillsammans med Morningstar Inc. är världens största oberoende utgivare av 
information, analys och rating av fonder.111 Vi anser att Morningstar är tillförlitliga i och med sitt 
oberoende och sitt goda renommé.  Morningstar har delat in Sverigefonderna i kategorierna 
”Sverige” och ”Sverige, små- /och medelstora bolag”. Från dessa två kategorier har vi sedan gjort 
vårt urval. Fonderna i de två nämnda kategorierna investerar enligt Morningstar minst 75 % av 
fondförmögenheten i svenska aktier112. Vi har gjort en egen översiktlig undersökning av de 
fonder som ingår i dessa kategorier och funnit att fonderna över lag investerar fullt ut i svenska 
bolag med några få undantag till vilka vi återkommer till under rubriken ”Bortfall av fonder”.  
Vi har i vårt urval haft en rad kriterier som en fond måste uppfylla för att ingå i undersökningen. 
Detta dels för att fonderna skall vara jämförbara med varandra för att slutsatserna skall kunna 
bli relevanta och generaliserbara över populationen men också för att göra det möjligt att 
replikera studien om så önskas. 
Vi har valt att endast ta med fonder med juridiskt säte i Sverige. Detta ger oss ett urval av fonder 
som lyder under samma skatteregler vilket innebär att fonderna har samma skattemässiga 
                                                             
111 www.morningstar.se, 2007-12-12, 10:11 
112http://corporate.morningstar.com/uk/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/Mor
ningstarCategory_Classifications.pdf, 2007-12-12, 10:41 
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förutsättningar. Vidare har vi enbart inkluderat fonder som handlar med SEK för att eliminera 
en eventuell valutaeffekt. Att vi enbart valt att studera ett land betyder att samma 
marknadseffektivitet råder för alla fonder. En klar risk vid olika marknadseffektivitet är att det 
på vissa marknader är lättare att få högre avkastning och på vissa marknader omöjligt att 
kontinuerligt slå den marknadsmässiga avkastningen. Den risken är således inte aktuell i vår 
undersökning. 
Den tidsperiod vi har valt för undersökningen sträcker sig mellan åren 2002-2006. Perioden 
startade då IT-boomens efterdyningar fortfarande var kännbara och år 2002 slutade på minus. 
Efterföljande år med start 2003 gick från försiktigt positiva till gyllene år på världens 
aktiemarknader, så också den svenska aktiemarknaden. De ledande ekonomierna i världen 
visade på god tillväxt och detta tillsammans med att tillväxtmarknaderna med BRIC- länderna i 
spetsen visade stark tillväxt och en kraftigt ökad efterfrågan vilket gynnade den svenska börsen 
vars tyngd var och fortfarande är de stora exportföretagen. 
De fonder som inte uppvisat fullständig historik över perioden har valts bort ur studien.  En 
längre tidsperiod hade varit att föredra men det hade inneburit ett allt för stort bortfall då det 
visade sig vara relativt många som föll bort i brist på fem års historik. Vi anser dock att fem år är 
tillräckligt för att uppnå studiens syfte då större delen av fondförvaltarna rekommenderar just 
fem år som tidshorisont för sparande i fonder.113 
Vi har valt att använda oss av TKA, den totala kostnadsandelen, som undersökningsvariabel. Vi 
vill visa på den egentliga kostnaden investeraren får betala för sitt fondsparande och 
avkastningen i jämförelse till den. Detta innebär att vi enbart tagit med de fonder som kan 
uppvisa fullständig TKA för vår valda tidsperiod. För att ta del av fondernas TKA utfördes tre 
stycken åtgärder i kronologisk ordning, den aktuella fondens årsrapport studerades, vi skickade 
e-post och ringde direkt till förvaltaren i fråga. Eftersom fonderna inte publikt behöver redovisa 
sina TKA- värden finns de inte alltid publicerade i årsrapporterna varpå e-post och 
telefonsamtal i vissa fall blev nödvändiga. Skillnaden att ta kontakt med en mindre förvaltare 
kontra de svenska storbankerna blev tydlig då vi genom ett samtal genast nådde maktsfären i de 
mindre förvaltarna, vilket underlättade informationsförfrågningarna betydligt. Endast 
Länsförsäkringar uteblev helt med svar angående TKA. 
Fondförvaltare behöver inte spara historiska uppgifter om TKA enligt lag och det kan ha varit en 
orsak till att det ibland varit vissa svårigheter att få tag i dessa uppgifter. Ytterligare ett skäl som 
skulle kunna vara aktuellt är att det i många fall är stora skillnader mellan den officiella 
förvaltningsavgiften och fondens TKA vilket kan göra ämnet känsligt för vissa fondbolag då det i 
många fall är just avgift i traditionell bemärkelse som förvaltarna konkurrerar med vilket om 
skillnaden är stor skulle betyda en upplevd konkurrensnackdel.  
 

4.2 DATAINSAMLING  
 

                                                             
113Endast ett exempel av många:  http://www.robur.se/Upload/pdf/faktablad/SV/VAS.pdf, 2007-12-18, 
17:28 
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Ur kategorierna ”Sverige” och ”Sverige, små –/ och medelstora” i Morningstars databas för 
fonder gick vi systematiskt igenom alla fonder för att lokalisera de fonder som uppfyllde våra 
kriterier. 
Med fondernas genomsnittliga avkastning i procent kunde fondernas standardavvikelse 
beräknas114. Därefter beräknades fondernas Sharpekvot med hjälp av deras medelavkastning, 
den riskfria räntan och deras standardavvikelse115. Efter dessa beräkningar hade vi tillräckligt 
med relevant data att göra vår jämförelse både med regression och i tabellen ”Avkastning kontra 
Sharpekvot”. 

 

4.3 BORTFALL AV FONDER 
 
I detta avsnitt går vi igenom de fonder som inte uppfyllde våra kriterier för att ingå i urvalet till 
studien och orsaken till detta.  Eftersom bortfallet i vissa fall var ett direkt kopplat till problem 
med datainsamlingen känns det logiskt att nu bearbeta orsakerna till bortfall. 
 

4.3.1 KATEGORI ”SVERIGE” 
 
I Morningstars kategori ”Sverige” finns totalt 89 stycken fonder. Nedan presenteras det bortfall 
som ägt rum till ett antal av 48 stycken och anledning till detta. Detta innebär att urvalet består i 
denna kategori av 41 stycken fonder. 
 
Fond: Orsak till bortfall 

ABN Amro Sverige 
ABN Amro Referens 
Agenta Svenska Aktier 
Akelius Utdelningsaktier Sverige Acc. 
Aktiespararna Topp Sverige 
Avanza Zero 
Banco Human Pension 
Banco Samarit Pension 
Carlson Sweden A 

juridiskt säte i Amsterdam 
juridiskt säte i Amsterdam 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
indexfond 
indexfond 
otillräcklig information, banco.se 
otillräcklig information, banco.se 
juridiskt säte i Luxemburg 

                                                             
114 Bilaga 5 och 6. 
115 Bilaga 3 och 4. 
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Carlson Sverige Koncis 
Carlson Sverigefond 
Catella Institutionell Relativ 
Danske Fonder SRI Sverige Index 
Danske Fonder Sverige 
Danske Fonder Sverige Fokus 
Danske Fund Sweden SEK Acc 
Erik Penser Aktieindexfond Sverige OMX 
Erik Penser Sverigefond 
Folksam LO Sverige 
Folksam LO Västfonden 
Handelsbanken  30 i Topp  Index 
Handelsbanken Aktiefond Index 
Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond 
Handelsbanken Mega Index 
Handelsbanken Sverige Index Etisk 
HQ Svea Aktiefond 
Ikano Svensk Aktiefond Index 
Kaupting Swedish Growth 
Kaupting Sverige Index 30 
Moderna Fonder Sverige Topp 30 Index 
Nordea Sweden Fund 
Nordic Equities Strategy 
SEB Choice Sverigefond 1   
SEB Choice Sverigefond 2   
SEB Etisk Sverigefond - Lux utd  
SEB SKF Allemansfond 
Skandia Swedish Equity Fund A Acc 
Skandia Swedish Growth Fund A Acc 
SPP Aktieindexfond Sverige 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 
Swedbank Robur Indexfond Sverige 
Swedbank Robur Stella Sverige 
Västernorrlandsfonden 

juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte i Luxemburg 
ej fem års historik 
indexfond, juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte, ej fem års historik 
juridiskt säte,  
indexfond 
ej fem års historik 
otillräcklig information 
otillräcklig information 
indexfond 
indexfond 
47% består av Astra Zeneca 
indexfond 
indexfond 
ej fem års historik 
indexfond 
juridiskt säte Island 
juridiskt säte Island, indexfond 
indexfond 
juridiskt säte i Luxemburg 
för stor del utländska innehav 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
juridiskt säte i Luxemburg 
40 % består av SKF 
juridiskt säte Irland 
juridiskt säte 
indexfond 
ej fem års historik 
indexfond 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
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XACT Bull 
XACT F Sweden (index) 
XACT OMXS30 (index) 
XACT OMXSB (index) 
Öhman Etisk Index Sverige  

börshandlad specialfond 
börshandlad specialfond 
börshandlad specialfond 
börshandlad specialfond 
indexfond 

 
Tabell  4.3.1.1. “Bortfall fonder kategori Sverige” 
Det är totalt 48 stycken fonder som inte uppfyllde våra kriterier för urvalet vilket motsvarar ett 
bortfall på 54 %. Anledningen till att fonderna med juridiskt säte utomlands föll bort härrör till 
den skiftande skattelagstiftningen som råder länder emellan. Vi har därför av förenklingsskäl 
valt att inte ta med dessa fonder då vi bedömer det alltför tidskrävande att sätta sig in i 
utländska skattelagar. Olika skattesituationer skulle kunna påverka både avkastning som 
fondavgift.  
Indexbaserade fonder är passivt förvaltade fonder med innehav efter bolagens viktning på 
börsen som helhet varpå en lägre avgift kan hållas då antalet transaktioner är betydligt färre än i 
en aktivt förvaltad fond. En indexfond har heller inte målet att avkasta mer än index utan enbart 
replikera dess avkastning vilket gör dem ointressanta i vår undersökning.  
För några fonder fanns det ej fullständig avkastningshistorik för åren 2002-2006 vilket inte 
möjliggör deltagande i undersökningen. 
Fonden Nordic Equities Strategy hade sina största innehav utomlands, kategoriseringen till 
trots, vilket gjorde att vi valde bort den även om det totala utländska innehavet inte översteg 25 
%. Detta då de utländska innehaven med dess stora tyngd ger en allt för stor inverkan på hela 
portföljens avkastning vilket inte passar vår studie om den svenska marknaden. 
Vi valde även bort några av Bancos Human- och Samaritpensionsfonder då dessa är speciellt 
utformade för sparande via PPM. När fonden handlas utanför PPM belastas investeraren med en 
köp- och säljavgift på 5 % varpå vi ansåg att den inte handlas utanför PPM. 
Två fonder, Handelsbankens AstraZeneca Allemansfond och SEB SKF Allemansfond, är 
aktiefonder med speciell fokus mot enskilda bolag. Procentandelen enskilt bolag i 
fondförmögenheten hos dessa två fonder uppgår till 46,9 respektive 40 % vilket gör att vi har 
valt bort dem då dessa innehav har en allt för stor inverkan på portföljens totala avkastning. En 
av dessa specialfonder kan inte heller uppvisa fullständig historik. 
 
XACT Bull och Bear är två börshandlade indexfonder med hävstångseffekter vilket medför att de 
faller bort. 
 

4.3.2 KATEGORI ”SVERIGE, SMÅ- /MEDELSTORA BOLAG” 
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I Morningstars andra Sverigekategori, ”Sverige, små- /medel stora bolag” finns totalt 40 stycken 
fonder varpå 27 stycken inte klarat våra urvalskriterier. Detta ger oss 13 stycken fonder att ta 
med i studien. Totalt bortfall uppgår till 67,5 %.  
 
Fond 

AMF Pension Aktiefond –Småbolag 
Awake Swedish Equity Fund 
Carlson Småbolagsfond 
Carlson Sweden Micro Cap 
Catella Institutionell Absolut Aktier 
Coeli Sverige 
Enter Select 
Enter Select Pro 
Guide Aktiefond Sverige (utd) 
Gustavia Sverige 
Handelsbanken Sverige Selektiv 
Handelsbanken Sverige Selektiv Utd 
HQ Strategy Fund 
HQ Swedish Equity Fund A 
HQ Swedish Equity Fund B 
Kaupting Småbolag 
Länsförsäkringar Småbolagsfond 
ODIN Sverige NOK 
ODIN Sverige SEK 
SEB Swedish Value Fund Inc 
SEB Sverigefond Småbolag 
SEB Svergiefond Småbolag Chans / Risk 
Spiltan Aktiefond Dalarna 
Spiltan Aktiefond Stabil 
Spiltan Aktiefond Sverige 
Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 
Team Catella Tennisfond 

Orsak till bortfall 

ej fem års historik 
ej fem års historik 
juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte i Luxemburg 
ej fem års historik 
private banking för företag 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte i Luxemburg 
juridiskt säte Island 
ej fem års historik 
juridiskt säte Norge, NOK 
juridiskt säte Norge 
ej fem års historik 
otillräcklig information ang. TKA 
otillräcklig information ang. TKA 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 
ej fem års historik 

 
Tabell  4.3.2.1 “Bortfall fonder – Små-/medelstora bolag ” 
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Coeli Sverige är en fond som ägnar sig åt private banking för företagskunder. Vi har valt att se ur 
den privata investerarens perspektiv varpå den faller bort. Odin Sverige NOK handlas i norska 
kronor och har dessutom sitt juridiska säte i Norge. 
 

4.4 KÄLLKRITIK DATAINSAMLING 
 
Den historiska avkastningen hämtades uteslutande från Morningstar.  Förvaltningsavgift och 
TKA har i huvudsak hämtats ur respektive fonds årsrapport. Vi har gjort slumpmässiga 
kontroller mot Morningstars information och inte upptäckt några felaktigheter. I de fall historisk 
information utelämnats i årsrapporter har vi kontaktat förvaltaren för kompletterande 
information av TKA och historiska avkastningsmått.  
Informationen från Morningstar anser vi är sanningsenlig tack vare deras oberoende ställning 
och goda renommé. Den information som fondbolagen själva publicerar i sina årsrapporter har 
vi ansett vara korrekt och att de följer god redovisningssed. Visserligen skulle det kunna finnas 
ett egenintresse för fondbolagen att försköna uppgifterna men vi antar att de följer gällande 
redovisningsstandarder och lagstiftning. 
 

4.5 BEARBETNING AV DATA 
 
Information angående fondernas TKA och deras avkastning beräknas som ett genomsnitt under 
femårsperioden. Detta gör vi då om enstaka fonder har presterat exceptionellt bra eller dåligt 
under ett år och om enstaka fonders TKA varierat stort vill vi inte att sådana speciella år ska få 
för stor inverkan på helhetsresultatet. Vi är intresserade av att se om det föreligger något 
samband under hela perioden och inte eventuella förändringar från år till år.   
 

4.5.1 AVGIFTSSTRUKTUR OCH HANTERING  
 
Det finns två relevanta mått som visar en fonds egentliga avgift som belastar investeraren, dessa 
är TER och TKA. Skillnaden dessa mått emellan är att TER inte innehåller courtage och skatter 
vilket TKA gör116. Detta motiverar vårt val att använda oss av TKA då det innehåller alla 
kostnader som drabbar investeraren oavsett antalet affärer fonden gör och vilken 
skattesituation den står inför. 
Vissa fonder har köp- och säljavgifter vilka belastar investeraren när denne köper eller säljer 
fondandelar. Vi har valt scenariot att en investerare köper fondandelar år 2002 och säljer dessa 
2006. Detta då fondförvaltarna rekommenderar en femåring placeringshorisont. Vi väljer att 
                                                             
116 Nilsson, 54-55. 
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sälja fonden efter fem år för att eventuella säljavgifter på ett rättvist sätt tas med i beräkningen 
av TKA. Det betyder att investeraren belastas med dessa eventuella avgifter vid två tillfällen, vid 
köp och vid försäljning. Vi har adderat dessa eventuella avgifter till fondens TKA innan 
medelvärdet beräknades vilket skulle höja fondens genomsnittliga TKA om sådana avgifter är 
aktuella.  
Vissa fonder skänker årligen bort en viss procentsats till olika välgörande ändamål. Ett exempel 
är Swedbanks Vasaloppsfond som varje år skänker 2 % av fondens totala förmögenhet till olika 
projekt för att öka barn och ungdomars intresse för att röra sig och idrotta117. Sådana fonders 
historiska avkastning visar dock inte detta utan historiken visas precis som andra fonders netto 
vad gäller fondens förvaltningsavgifter. Av denna anledning är den historiska avkastningen inte 
justerad för någon välgörenhet varpå vi inte behövt justera den.   
Några fonder i urvalet har så kallade resultatbaserade avgifter. Detta påverkar inte studien 
eftersom vi använder fondernas TKA där alla kostnader ingår vilket även inkluderar 
resultatbaserade kostnader.  
 

4.5.2 RISKJUSTERAD AVKASTNING 
 
För att kunna jämföra tillgångar med olika risk måste avkastningen justeras så att den visar 
avkastning per enhet risk. På detta sätt kan tillgångar med olika risk jämföras på ett rättvist sätt 
vad gäller deras avkastning. Eftersom vi har valt att använda oss av fonder med olika sorters 
innehav skiljer sig risken åt vilket gör en riskjustering nödvändig för att rättvist kunna jämföra 
dem inbördes med varandra. I tabellerna ”Avkastning kontra Sharpekvot” i Empirikapitlet 
tydliggörs detta resonemang då det visar sig att prestationerna kan se väldigt annorlunda ut 
mätt i absolut avkastning jämfört med riskjusterad avkastning.  Det finns en rad olika sätt att 
riskjustera avkastningen. Sharpe, Jensen och Treynor har alla utvecklat metoder för att rensa 
avkastningen från tillgångens risk. Vi har valt att använda oss av Sharpekvoten då det är det 
enda måttet som tar hänsyn till tillgångens standardavvikelse. En hög standardavvikelse betyder 
hög risk och vice versa.118 
Det finns situationer då Jensen Alfa och Treynor inte ger en rättvisande bild av den riskjusterade 
avkastningen. Ett exempel är då den förväntade och den verkliga SML- linjen skiljer sig åt och 
om en tillgång skär den verkliga SML- linjen vid en punkt av låg risk ger detta ett lågt Jensen 
Index även om förvaltaren inte gjort något specifikt åt risken. Fonden får lågt Jensen index 
enbart tack vare tillgångens låga risk. Om samma tillgång skär den verkliga SML- linjen vid en 
punkt med högre risk, under den förväntade SML- linjen, ger detta ett lågt Treynor index enbart 
på grund av dess högre risk. Dessa situationer vill vi undvika varpå vi valt Sharpekvoten som 
mått för riskjusterad avkastning.  
Sharpekvoten är dock ingen felfri metod. Den antar en rak SML- linje och beror på CAPM- 
modellens antaganden om att låne- och sparräntan är lika. Om de skiljer sig åt blir SML- linjen 

                                                             
117 http://public.fsb.solutions.six.se/fsb.public/site/public/fondtorg/funddetail_bank.page?magic=(cc (id 
VAS)) ,2007-12-18, 17:15 
118 Bodie, Kane, Marcus, 853-856. 
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sned vilket kan ge felaktiga fakta.119 Vi är medvetna om den risken men fördelarna överväger 
nackdelarna. Majoriteten av andra studier inom vårt område har använt Sharpekvoten som 
riskjusteringsmått. Det är en stor bidragande orsak till vårt val och innebär att vi kan göra 
rättvisa jämförelser studierna emellan. 
För att korrekt beräkna en tillgångs Sharpekvot behövs den riskfria räntan. Vi har valt att 
använda oss av ett genomsnittligt värde på STIBOR under perioden 2002-2006. STIBOR står för 
Stockholm Interbank Offered Rate och är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av 
varandra. Värdet på STIBOR utgör genomsnittet av de räntesatser som noteras dagligen mellan 
svenska banker.120 
 

4.6 ENKEL LINJÄR REGRESSION 
 
Vi har valt enkel linjär regression som analysverktyg för genomförandet av våra regressioner. 
Regressionerna har genomförts i det statistiska dataprogrammet Minitab.  
En linjär regression är en grafisk och analytisk metod som används för att bestämma om det 
råder något samband mellan undersökningsvariabeln Y och en eller flera förklarande variabler 
X1, X2 och så vidare. Ju fler förklarande variabler desto mer komplicerad blir analysen. 
Sambanden kan vara både linjära och icke linjära. Den modell vi har valt att använda som passar 
för vårt ämnesområde är den enkla linjära regressionen som undersöker om det finns något 
linjärt samband mellan variablerna, i vårt fall avgift och riskjusterad avkastning. Det är den 
vanligaste metoden att undersöka om samband föreligger och många tidigare studier använder 
sig av regressionsanalys vilket underlättar jämförelser mellan studiers slutsatser.121 
Om den linjära regressionen i slutgiltig grafisk form visar på en positiv lutning skulle detta för 
oss betyda att det finns ett positivt samband mellan en högre avgift och riskjusterad avkastning. 
Ett negativt linjärt samband skulle för oss betyda det motsatta. Om lutningen på linjen blir 1 
eller -1 betyder detta att ett fullständigt linjärt samband råder vilket är den starkaste formen av 
samband mellan variablerna.122 Det är dock praktiskt taget omöjligt att få ett sådant samband 
utan istället görs en skattning av linjen123. 
Antalet icke- linjära regressionsmodeller är stort vilket gör att ett felaktigt val kan ge stora 
tolkningsfel senare i analysen. Om det saknas teoretiska skäl att använda en viss icke- linjär 
modell kan en enkel linjär regression med fördel användas. Detta är ett starkt skäl till varför vi 
har valt att genomföra undersökningen av våra data med hjälp av en enkel linjär regression.124 
 

                                                             
119 Haugen, 281-282. 
120 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16738 2007-12-16, 11:12 
121 Göran Andersson, Ulf Jorner och Anders Ågren, Regressioner- och tidsserieanalyser, 3:e upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2007) 13-14. 
122 Ibid., 45. 
123 David G. Kleinbaum, Applied regresion analysis and other multivariable methods, 3:e upplagan (Pacific 
Grove: Duxbury Press, 1998), 43. 
124 Andersson, Jorner, Ågren, 124. 
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4.6.1 ANTAGANDEN BAKOM ENKEL LINJÄR REGRESSION 
 
Om inte siktad data ger en perfekt linje genom alla undersökningspunkter måste linjen skattas. 
För att detta ska vara möjligt och godtagbart måste några antaganden vara gällande: 
 
• Antagandet om existens där varje värde av variabeln X har ett Y som är slumpmässigt 

och med en särskild sannolikhetsfördelning med ändligt medelvärde och varians.  
• Antagandet om självständighet. Varje variabel Y är självständig och påverkar inte 

varandra. Om variablerna inte är självständiga kan det leda till felaktiga statistiska 
slutsatser. Eftersom vi har undersökt olika fonder hos olika förvaltare är vi tämligen 
säkra att vi uppfyller antagandet om självständighet. 

• Antagandet om ett linjärt samband mellan medelvärdet av Y och funktionerna av X.  
• Antagandet om normalfördelning. För varje variabel X är Y normalfördelat. Detta 

antagande gör det möjligt att utvärdera den statistiska signifikansen.125 
   
En svaghet med en enkel linjär regressionsanalys är att ett samband inte behöver visa på 
sambandet mellan enbart de valda variablerna utan kan bero på något helt annat. Nya samband 
kan uppkomma som indirekt jämförs genom regressionen. Regressionen berättar bara om en 
korrelation finns, ej något om orsaken.126   
 

4.6.2 KORRELATIONSKOEFFICIENTEN (R)  
 
Korrelationskoefficienten är ett mått på det linjära sambandets styrka, det vill säga om det finns 
ett linjärt samband mellan två variabler.  Korrelationskoefficienten antar alltid värden inom 
intervallet 1 till minus 1. Om R = -1  så betyder det att sambandet är negativt och att alla 
observationer befinner sig på regressionslinjen. R = 1 betyder att sambandet är positivt och att 
alla observationer befinner sig på regressionslinjen. Om värdet ligger nära plus +/- 1 betyder det 
alltså att observationerna är koncentrerade omkring regressionslinjen.127 
  

4.6.3 FÖRKLARINGSGRADEN (R2 ) 
 
                                                             
125 Kleinbaum, 43-47. 
126 Andersson, Jorner, Ågren, 13. 
127 Svante Körner och Lars Wahlgren, Statistika metoder, 2:a upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2005), 76. 
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Determinationskoefficienten, R2, är ett mått på förklaringsgraden hos regressionen. 
Determinationskoefficienten visar hur stor del av variationen i Y som kan anses vara beroende 
av X. Talet 1 minus regressionens värde på R2 är lika med andelen oförklarad variation.128 
 

4.6.4 P-VÄRDE 
 
P-värdet (probvalue) är ett mått på hur signifikant resultatet är. I statistiska undersökningar 
använder man sig oftast av en signifikansnivå på 5 % vilket innebär att P-värdet ska understiga 
0,05 för att vara statistiskt säkerhetsställt. Om P-värdet överstiger 5 % finns ingen statistisk 
signifikans.129 

 

4.7 SANNINGSKRITERIER  
 
De sanningskriterier vi har valt att svara inför är validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet 
och utvecklar dessa nedan. 
 

4.7.1 VALIDITET  
 
Med validitet menas att om den modell man utvecklat verkligen mäter det den är utvecklad 
för.130  Vi använder oss av avkastning och avgift i formerna TKA och Sharpekvot. TKA visar på 
den totala kostnaden en investerare måste betala och ger därför en bättre bild av avgiften än den 
traditionella förvaltningsavgiften. Avkastning och risk hör ihop och desto mer risk desto högre 
avkastningsmöjligheter ges. För att vår studie skall vara rättvisande har vi valt att rensa 
avkastningen från den risk tillgångarna har för att på så sätt erhålla avkastning per riskenhet. 
Detta ger en mer rättvisande bild och möjliggör en jämförelse olika riskfyllda tillgångar emellan. 
Eftersom vi i vår studie enbart har numerisk data är det lättare att bibehålla en högre validitet 
då den inte ger utrymme för egna tolkningar. Det är dock viktigt att tillägga att om fel numerisk 
data studeras blir slutsatserna ändå felaktiga även om inga egna tolkningar är möjliga.  Vi anser 
dock att den risken är liten i vår undersökning då TKA och Sharpekvot är de mest rättvisande 
data angående fonders avgifter och prestation.  
 
                                                             
128  Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, 4:e upplagan 
(Lund: Studentlitteratur, 2005), 197-198. 
129 Körner, Wahlgren, 130-131. 
130 Bryman, Bell, 95. 
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4.7.2 REPLIKERBARHET 
 
Med replikation menas om studiens resultat skulle överensstämma om studien genomfördes på 
nytt.131 Eftersom vår studie genomförts med mer eller mindre offentliga uppgifter som går att få 
fram idag, imorgon och troligen om fem år anser vi att vår undersökning har en relativt hög 
replikerbarhet. Enda skillnaden blir att de numeriska fakta vi använts oss av blir svårare att nå 
då de blir äldre. I vissa undantagsfall har vi själva inte kunnat utläsa fakta utan vi har fått 
uppgifterna muntligen eller skriftligen och har förlitat oss på våra källor vilket möjligen skulle 
kunna sänka replikerbarheten något. Vår studie är möjlig att replikera då vi visat hur 
beräkningar gjorts och hur vi fått tag i olika numeriska data. 
 

4.7.3 GENERALISERBARHET  
 
Generaliserbarhet är en vacker benämning på studiens externa validitet. Kan studiens resultat 
användas för att göra generaliseringar utanför de områden som undersöktes i studien?132 Vår 
studies resultat visar vad som hände på den svenska marknaden under perioden 2002- 2006 
och det är inte säkert att det direkt går att överföra slutsatserna till andra tidsperioder och 
andra marknader. Även om vi sett att välutvecklade ekonomier över lag har samma effektivitet 
kan andra mindre utvecklade marknader skilja sig åt och ge helt olika förutsättningar för en 
jämförelse, vilket var en anledning till att vi endast inkluderade aktiefonder som agerar på den 
svenska aktiemarknaden. 
Vår studie gjordes i en tid av i huvudsakligen stigande aktiemarknader och våra slutsatser 
behöver inte gälla på en sjunkande aktiemarknad. I goda tider då en majoritet av aktierna på 
aktiemarknaden stiger lönar sig generellt ett ökat risktagande med en högre avkastning. På 
sjunkande marknader gäller generellt det motsatta.  Alla perioder är unika vilket gör att man 
aldrig helt kan generalisera undersökningar som är gjorda över olika tidsperioder. Förutom 
tidsperioder är skatteklimat och lagstiftning områden som bevisligen skiljer sig länder emellan 
och som ständigt förändras och som kan försvåra en omedelbar generalisering. Vi valde därför 
att enbart fokusera på Sverige.  

                                                             
131 Bryman, Bell, 48. 
132 Bryman, Bell, 589. 
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5.EMPIRI 

 
För att svara på vårt första delsyfte som var att göra en jämförelse mellan absolut avkastning 
och riskjusterad avkastning för att demonstrera hur valet av avkastningsmått inverkar på 
bedömningen av fonderna har vi ställt upp fonderna i tabell för att på ett överskådligt sätt kunna 
jämföra avkastningsmåtten mellan varandra. Jämförelsen är en viktig del i att visa på hur 
riskjusterad avkastning skiljer sig från absolut avkastning. Vi presenterar sedan 
regressionsanalyserna, av avgiftsmåttet TKA och det riskjusterade avkastningsmåttet 
Sharpekvot, som var vårt andra delsyfte. 
  

5.1 AVKASTNING KONTRA SHARPEKVOT 
 
I stycket om tidigare forskning tog vi upp resultaten från Arugaslan, Edwards och Samants 
undersökning över amerikanska fonders avgifter och risk. De tittade bland annat på hur 
resultatet för fonders prestationer skiljde sig åt då hänsyn togs till risk. De högpresterande 
fonderna i deras undersökning visade sig inte längre vara lika attraktiva efter att avkastningen 
riskjusterats. Resultaten visade således att det var ett högt risktagande som låg bakom de 
högpresterande fondernas prestationer. Vi har gjort samma form av jämförelse över vår databas 
av fonder för att se hur det fungerar på den svenska fondmarknaden. 
Vi har valt att ställa upp fonderna i tabellform för att få en så enkel jämförelse som möjligt. I 
tabellerna redovisas till vänster fondrankingen för de bägge avkastningsmåtten, ”%” står för 
medelavkastning i procent under perioden 2002-2006 och ”Sharpe” står för Sharpekvot under 
samma period.  Tecknet ”Δ” står för förändringen i placering i rankingen från medelavkastning 
till Sharpekvot. Exempelvis ”Aktie-ansvar Sverige” hamnar på sjätteplats i medelavkastning och 
på andraplats i Sharpekvot, en förändring i rankingen med 4 platser vilket alltså ger ett ”Δ” på 4, 
”Eldsjäl Gåvofond” ligger på 10:e plats i medelavkastningen men faller tillbaka till en 16:e plats i 
Sharpekvot vilket ger ett ”Δ” på – 6. 
 
Tabell kategori “Sverige” 

Rank Fondnamn % Fondnamn Sharpe ∆ 

1 AMF Pension Aktiefond Sverige 18.48% AMF Pension- Aktiefond Sverige 0.598 0 

2 Swedbank Robur Sveriegfond MEGA 17.98% Aktieansvar- Sverige 0.551 -1 

3 Swedbank Robur Sverigefond 16.98% Swedbank Robur- Mega 0.4905 -3 

4 Swedbank Robur Vasaloppsfond 16.96% Enter- Sverige Fokus 0.4677 -2 

5 Swedbank Robur Hockeyfond 16.78% Swedbank Robur- Sverigefond 0.4653 -2 
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6 Aktie-ansvar Sverige 16.56% Swedbank Robur- Vasaloppsfond 0.4645 4 

7 Enter Sverige Fokus 16.46% Swedbank Robur- Hockeyfond 0.4614 3 

8 Folksam LO Västfonden 15.58% Folksam LO Västfonden 0.4521 0 

9 Banco Svensk Miljö 15.32% Cicero- Sverigefond 0.4338 -6 

10 Eldsjäl Gåvofond 15.30% Folksam- Tjänstemannafond 0.4214 -6 

11 Eldsjäl Sverigefond 15.20% Folksam LO Sverige 0.4214 -7 

12 Folksams Tjänstemannafond Sverige 15.10% Folksam- Aktiefond Sverige 0.4152 2 

13 Folksam LO Sverige 15.10% Enter- Sverige 0.4123 2 

14 Folksams Aktiefond Sverige 14.84% Skandia- Aktiefond Sverige 0.4078 2 

15 Skandia Aktiefond Sverige 14.84% Banco- Svensk Miljö 0.4059 1 

16 Cicero Sverige Fond 14.76% Eldsjäl- Gåvofond 0.3717 7 

17 Enter Sverige 14.68% Nordea Private Banking- Svenska 0.3707 4 

18 SEB- Stifelsefond 14.04% Eldsjäl- Sverigefond 0.3682 -1 

19 Skandia Cancerfonden 13.92% SEB- Stiftelsefond 0.3665 -5 

20 Carnegie Sverige 13.84% Swedbank Robur- Ethica Miljö Sverige 0.3588 -9 

21 Nordea Private Banking 13.66% Nordea- Selekta Sverige 0.3567 4 

22 SPP Aktiefond Sverige 13.62% Handelsbanken- Radiohjälpsfonden 0.3529 -3 

23 Nordea Sverigefond 13.58% Handelsbanken- SBC Bofond 0.3525 -7 

24 SEB- Sverigefond Stora bolag 13.50% Skandia- Cancerfonden 0.3525 -3 

25 Skandia Världsnaturfonden 13.50% SPP- Aktiefond Sverige 0.3505 -4 

26 SEB- Sverigefond 13.38% SEB- Sverigefond 0.348 0 

27 Handelsbanken SBC Bofonden 13.34% SEB- Sverigefond Stora bolag 0.345 4 

28 Nordea Selekta Sverige 13.30% Skandia- Världsnaturfonden 0.3435 7 

29 Handelsbanken Radiohjälpsfonden 13.24% Carnegie Sverige 0.3375 7 

30 Banco Ideel Miljö 13.14% Nordea- Sverigefond 0.3353 -5 

31 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 13.12% Öhman Sverigefond 0.3274 11 

32 Handelsbanken Reavinstfond 12.80% Handelsbanken- Reavinstfond 0.321 0 

33 Öhman Sverigefond 12.80% Nordea- Etiskt Utval 0.3162 2 

34 Nordea Etiskt Urval 12.50% SEB- Sverige Chans/Riskfond 0.3153 1 

35 SEB- Sverige Chans/Risk fond 12.36% Banco- Ideell Miljö 0.3071 1 

36 Banco Etisk Sverige Special 11.96% Banco Etisk Sverige Special 0.2699 0 

37 Banco Etisk Sverige 11.34% Banco- Etisk Sverige 0.2606 0 

38 Banco Kultur 10.46% Banco- Samaritfonden 0.238 -2 

39 Banco Samaritfonden 10.40% Banco- Humanfonden 0.2298 1 
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40 Banco Humanfonden 10.20% Banco- Kultur 0.2251 1 

41 Banco Hjälp 9.88% Banco Hjälp 0.2126 0 

 
Tabell 5.1.1”Avkastning kontra Sharpekvot kategori Sverige”  
Bland de högpresterande fonderna i toppen kan vi se att endast AMF Pension Aktiefond Sverige 
har behållit sin position och det som nummer ett. Övriga fonder i toppen har alla tappat i 
placering och tendensen är tydlig, hög medelavkastning betyder inte automatiskt en 
jämförelsevis hög Sharpekvot. Det ska dock sägas att Swedbanks fonder som ligger i toppen vad 
gäller medelavkastning tappar i placering men ligger fortfarande på fina placeringar efter att 
avkastningen riskjusterats.  
Ungefär mitt i listan hittar vi Eldsjäls båda fonder som presterat relativt bra avkastning i 
absoluta tal men detta till en hög risk vilket innebär att de har tappat sex respektive sju 
placeringar efter att avkastningen har riskjusterats. Runt mitten och på listans nedre halva hittar 
vi de två fonder som har rört sig mest i tabellen, Carnegie Sverige som tappade nio placeringar 
och Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige som har klättrat 11 stycken placeringar. Längst ner i 
botten av listan hittar vi med något undantag Bancos alla fonder. De har presterat dåligt, låg 
avkastning till förhållandevis hög risk. 
 
Tabell kategori “Sverige små- och medelstora” 

Rank Fondnamn % Fondnamn Sharpe Δ 

1 Swedbank Robur Småbolagsfond 27.00% Lannebo Småbolag 0.8655 -2 

2 Lannebo Småbolag 25.38% Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 0.7851 1 

3 Carnegie Småbolag 24.28% Handelsbanken Småbolagsfond 0.744 -5 

4 Handelsbanken Småbolagsfond 23.42% HQ Strategi 0.6846 1 

5 Banco Småbolag 23.00% Skandia Småbolag Sverige 0.6545 -4 

6 Skandia Småbolag Sverige 22.58% HQ Sverigefond 0.5962 1 

7 Swedbank Robur Exportfond 21.08% Carnegie Småbolag 0.5359 -1 

8 Catella Reavinst 18.82% Swedbank Robur Exportfond 0.5095 -2 

9 HQ Sverigefond 16.42% Banco Småbolag 0.4815 3 

10 Catella Trygghet 16.16% Catella Reavinst 0.4751 -1 

11 HQ Strategi 16.06% Catella Trygghet 0.4556 7 

12 Didner & Gerge Aktiefond Sverige 14.72% Lannebo Sverige 0.4221 -1 

13 Lannebo Sverige 13.82% Didner & Gerge Aktiefond Sverige 0.414 1 

 
Tabell 5.1.2”Avkastning kontra Sharpekvot Små-/medelstora bolag”  
I denna kategori ”Små-/medelstora” är det relativt stora förändringar i rankingen mellan 
medelavkastning och riskjusterad avkastning. Små-/medelstora bolag är inte lika genomlysta 
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och det är inte lika många analytiker som följer mindre bolag vilket medför att denna kategori är 
mer riskfylld än kategorin ”Sverige” som innehåller större bolag.  Denna tes bekräftas också 
genom att det är större spridning i intervallen, sett både till medelavkastning och Sharpekvot, 
mellan de sämsta och bästa fonderna än det var i kategorin ”Sverige”.  Tre av fonderna på topp 
fem vad gäller medelavkastning visar en relativt kraftig försämring efter att avkastning har 
riskjusterats. Carnegie Småbolagsfond tappar fem placeringar medan Banco Småbolag faller fyra 
steg. Om vi tittar på de fem fonder som presterat sämst vad gäller medelavkastning kan vi se en 
viss förbättring av prestationerna efter att avkastning riskjusterats. Här utmärker sig HQ 
Strategi som klättrat hela sju placeringar på listan och har presterat den fjärde bästa 
riskjusterade avkastningen.  

5.2 RESULTAT KATEGORI ”SVERIGE” 
 
Första kategorin ”Sverige” består av fonder som placerar i stora bolag och innehåller efter vårt 
urval 41 stycken fonder. Den genomsnittliga avkastningen utan riskjustering var 13,69 %. Den 
genomsnittliga TKA för detta urval var 1,5737 %. Detta betyder att fondspararnas sparkapital i 
snitt årligen har reducerats med 1,5737%. Nedan visas resultatet från regressionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regression Analysis: Sharpe versus TKA 
The regression equation is 

Sharpe = 0,512 - 0,0889 TKA 

Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 0,51152 0,03765 13,59 0,000 

TKA -0,08892 0,02269 -3,92 0,000 

S = 0,0720792    R-Sq = 28,2%    R-Sq(adj) = 26,4% 
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Figur 5.2.1”Resultat kategori Sverige”  
Regressionsekvationen för ”Sverige” ger oss följande, om TKA ökar med 1 % så minskar 
Sharpekvoten med 0,0889 enheter. En minskning av Sharpekvoten innebär att fonden har 
levererat en lägre avkastning med hänsyn tagen till dess risk. En högre avgift innebär alltså att 
investerarna kan förvänta sig lägre riskjusterad avkastning. Det finns alltså en negativ 
korrelation mellan TKA och Sharpekvoten, då linjens lutning är – 0,0889. En procentenhet högre 
TKA ger alltså en märkbar minskning i fondernas riskjusterade avkastning . 
P-värdet för betakoefficienten TKA är 0,000 vilket gör att vi kan konstatera att ett statistiskt 
säkerställt samband föreligger. Vanligtvis används ett 95 % konfidensintervall och eftersom P-
värdet understiger 0,05 kan vi slå fast att det råder ett statistiskt signifikant samband. 
Determinationskoefficienten R2 förklarar hur mycket av variationen i den beroende variabeln, 
Sharpekvot, som förklaras med variationen i den oberoende variabeln, TKA. R2 är 28,2 % vilket 
betyder att 28,2 % av variationen i Sharpekvoten direkt beror på TKA. Detta innebär att nästan 
en tredjedel av variationen i den riskjusterade avkastningen beror på avgiften. Detta är den 
högsta förklaringsgraden av de regressioner vi genomfört och en tydlig signal att avgiften är en 
mycket viktig faktor vid val av fond. 
 

5.3 RESULTAT KATEGORI ”SVERIGE SMÅ- OCH MEDELSTORA” 
 
Nu följer kategorin ”Sverige små- och medelstora bolag” och i urvalet ingår 13 fonder. Den 
genomsnittliga TKA i denna kategori är 1,699 %. Genomsnittlig Sharpekvot är 2,097.  
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Regression Analysis: Sharpe versus TKA 

The regression equation is 

Sharpe = 0,845 - 0,152 TKA 
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Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 0,8440 0,3330 2,54 0,028 

TKA -0,1517 0,1941 -0,78 0,451 

S = 0,150296    R-Sq = 5,3%    R-Sq(adj) = 0,0% 

 
Figur ”Resultat kategori Sverige små- och medelstora bolag” 5.3.1 
I denna kategori ”Sverige små- och medelstora” visar regressionsekvationen att om TKA ökar 
med 1 % minskar Sharpekvoten med 1,52 enheter. En minskning av Sharpekvoten innebär att 
fonden har levererat en lägre avkastning med hänsyn tagen till dess risk. En högre avgift ger en 
lägre riskjusterad avkastning. Det finns alltså även här en negativ korrelation mellan TKA och 
Sharpekvot. En procentenhet högre TKA ger alltså en ytterst märkbar minskning i fondernas 
avkastning. 
P-värdet för betakoefficienten TKA är 0,451 vilket gör att vi inte kan konstatera att ett statistiskt 
säkerställt samband föreligger. För att hamna i det 95 % konfidensintervallet krävs att P-värdet 
understiger 0,05 vilket det inte gör i denna kategori. Det går alltså inte att påvisa att det 
föreligger ett signifikant samband vilket säkerligen har att göra med det samplet som är för litet. 
Det går alltså inte att dra några säkra slutsatser av denna regression då hela regressionen är 
lidande av det lilla urvalet. 
 

5.4 RESULTAT KATEGORIERNA ”SVERIGE” OCH ”SVERIGE SMÅ- OCH 
MEDELSTORA BOLAG”   

 
I denna regression har vi sammanfogat alla fonder som ingick i våra två kategorier. Denna 
regression innehåller totalt 54 fonder, 41 stycken ”Sverige” och 13 stycken ”Sverige små- och 
medelstora bolag”. Denna sammanslagning är möjligt då avkastningen är riskjusterad. 
Genomsnittlig TKA för alla fonder i studien är 1,466 %. Genomsnittlig Sharpekvot för alla 
observationer är 1,35. 
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Regression Analysis: Sharpe versus TKA 
The regression equation is 

Sharpe = 0,532 - 0,0678 TKA 

Predictor Coef SE Coef T P 

Constant    0,53199 0,06885 7,73 0,000 

TKA -0,06782 0,04116 -1,65 0,105 

S = 0,135442    R-Sq = 5,0%    R-Sq(adj) = 3,1% 

 
Figur ”Resultat kategori Sverige och Sverige små-/ och medelstora bolag” 5.4.1 
Regressionsekvationen visar på att om TKA ökar 1 % minskar Sharpekvoten med 0,0678. Det 
betyder att TKA har en relativt stor negativ inverkan på den riskjusterade avkastningen.  
P-talet är 0,105 och alltså inte inom det intervallet upp till 0,05 vilket innebär att det inte finns 
ett 95 % konfidensintervall. Regressionens R2 – värde visar att enbart 5,0 % av variationen i 
Sharpekvot beror på TKA. Vilket är betydligt lägre då enbart kategorin ”Sverige” undersöktes.  
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och analysera sambandet mellan fondernas avgifter 
och deras avkastning under perioden 2002-2006. För att kunna beskriva och analysera hur ett 
eventuellt samband har vi ställt upp två delsyften.   
1. Att göra en jämförelse mellan absolut avkastning och riskjusterad avkastning för att 
demonstrera hur valet av avkastningsmått inverkar på bedömningen av fonderna. Jämförelsen 
sker genom en sammanställning av rangordning mellan fonder baserad på absolut avkastning 
och riskjusterad avkastning. 
2. Att studera sambanden mellan fondernas totala kostnadsandel och riskjusterade avkastning 
genom regressionsanalyser. 
Vi inleder kapitlet med en analys av tabellerna med fondrankingen ”Avkastning kontra 
Sharpekvot” för att svara på delsyfte ett.  Vi följer upp den analysen med förhoppningsvis stärkta 
argument till vikten av att använda sig av ett riskjusterat avkastningsmått. Regressioner mellan 
TKA och Sharpekvot analyseras för att svara mot delsyfte två. Efter att våra resultat har jämförts 
med tidigare forskning inom området kommer vi i punktform svara på våra delsyften, vilket 
leder fram till ett övergripande svar på huvudsyftet med vår studie.  
 

6.1 AVKASTNING KONTRA SHARPEKVOT 
 
I fondbranschen är det enligt vår uppfattning stort fokus på medelavkastning och det är svårt att 
få tag i uppgifter om fonders riskjusterade avkastning. En orsak är enligt en studie att fonderna 
tappar i konkurrenskraft då den riskjusterade avkastningen sägs belysa mer oattraktiva 
siffror133.  Det är en liknande situation som den mellan förvaltningsavgift och TKA. Riskjusterad 
avkastning är avkastning rensad från risk. En högre riskexponering ger som bekant en högre 
förväntad avkastning varpå Sharpekvoten ger möjlighet att jämföra olika tillgångar med olika 
riskexponering på ett rättvist sätt134. Tillgångar med olika risk ger också olika avkastning och 
högre risk betyder också att sannolikheten för större fluktuationer i avkastningen ökar, vilket 
både kan vara negativt och positivt.  Frågan är om fondprestationerna skiljer sig åt i jämförelse 
mellan måtten och om skillnaderna är stora? Nedan presenteras de slutsatser vi anser oss kunna 
dra av jämförelsen mellan medelavkastning och Sharpekvot. 
I kategorin ”Sverige” ser vi att fonderna som presterade bäst i absoluta mått mätt inte är lika 
högt placerade i rangordningen för det riskjusterade avkastningsmåttet Sharpekvot. De har fallit 
några placeringar i jämförelse men ligger fortfarande högt upp. Undantaget är AMF Pensions 
                                                             
133 Bodie, Kane, Marcus, 854. 
134Haugen, 280. 
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Aktiefond Sverige som behåller sin förstaplats. Vi ser att den ojusterade medelavkastningen 
alltså är ett relativt relevant mått vid val av fond i denna kategori men tendensen visar att de 
tappar några placeringar efter riskjustering. 
Vår undersökning skiljer sig härmed åt från den Arugaslan, Edwards och Samants genomförde 
då de fonder som i vår studie i kategori ”Sverige” med hög medelavkastning också visar 
jämförelsevis hög Sharpekvot även om majoriteten av fonderna i toppen tappar placeringar efter 
att deras avkastning riskjusteras135. Om en investerare väljer den allra bästa fonden eller en fond 
som presterat bra är detta också synonymt med en bra Sharpekvot i vår studie av denna 
kategori. I skiktet mellan de sämsta fonderna och ”mellanfonderna” av tabellen för denna 
kategori finns det några fonder som utmärker sig med lite lägre absolut medelavkastning men 
som placerat sig betydligt högre med Sharpekvot vilket betyder att de nått sin avkastning med 
jämförelsevis låg risk vilket kan ses som en styrka. Detta betalar sig inte riktigt när det är goda 
tider på aktiemarknaden men när det vänder neråt står sådana fonder något stadigare och sett 
över till exempel en 10 års period kan dessa fonder vara minst lika attraktiva som de i toppen av 
tabellen. De fonder som hittas i den absoluta botten hittas även där efter riskjustering. Dessa 
visar alltså både relativt låg avkastning och låg Sharpekvot vilket skulle kunna förklaras med och 
dålig marknadstiming och aktieval.   
I kategorin ”Sverige” är alltså den ojusterade avkastningen en relativt tillförlitlig variabel för att 
lokalisera attraktiva fonder sett till risk. Dock anser vi att den riskjusterade avkastningstabellen 
är mer tillförlitlig, speciellt då vår undersökningsperiod visade på fantastiska uppgångar, om 
man som investerare vill sova lugnt om nätterna även när aktiemarknaden vänder neråt. Fonder 
som presterar dåligt fortsätter dock att vara oattraktiva även efter riskjustering och går helt bort 
som investeringsobjekt. Slutligen kan vi konstatera att skillnaderna kan vara stora och att det är 
en god idé för en investerare att jämföra avkastningsmåtten noggrant för att hitta en fond som 
passar investerarens riskprofil.  
I kategorin ”Sverige- små –/och medelstora bolag” ser vi ett annat samband än det i kategorin 
Sverige. Det är större variationer i rankingen vilket har att göra med att risken är högre för dessa 
fonders innehav. En högre risk innebär en högre standardavvikelse och hade det inte varit för 
den stigande aktiemarknaden under vår tidsperiod hade fonderna inom denna kategori istället 
kunnat uppvisa lägre Sharpekvot.136  En svaghet i jämförelsen är att det i denna kategori är ett så 
pass litet urval av fonder men vi anser ändå att det är tillräckligt för att se tydliga mönster för 
denna kategori. Det är tydligt att det som Arugaslan, Edwards och Samant konstaterade verkar 
gälla för denna kategori då majoriteten av fonderna med bra medelavkastning sjunker i 
rankingen för Sharpekvoten137. Det visar sig alltså att de fonder som gett bäst absolut 
medelavkastning har gjort det med ökad risk som en av faktorerna.  Åren 2002-2006 var 
positiva för aktiemarknaden men vad händer med denna tabell då aktiemarknaden vänder 
neråt? Om riskprofilen inte förändras straffas dessa fonder hårdare och tabellen får ett helt nytt 
ansikte. Resultatet i kategorin ”Sverige- små –/och medelstora” är däremot mer svårtydligt då 
vissa toppfonder sjunker dramatiskt medan andra ligger kvar på samma position men 
tendensen är tydlig. På en mer riskfylld marknad lockas förvaltarna generellt att ta högre risker 
och i goda tider lönar det sig. Fonderna som ligger på den undre halvan av rankingen för absolut 
medelavkastning presterar klart bättre med Sharpekvot som mått. För denna kategori gäller det 
alltså att antingen chansa rätt i toppen eller välja en fond med relativt låg absolut avkastning om 
                                                             
135 Arugaslan, Edwards and Samant, “Risk-adjusted performance of international mutual funds,”5-22. 
136 Haugen, 280. 
137 Arugaslan, Edwards and Samant, “Risk-adjusted performance of international mutual funds,”5-22. 
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man vill ha en bra riskjusterad avkastning. Den högre risken med små bolag kan vara en av 
orsakerna till de större förändringarna i denna kategori och vi ser att vissa förvaltare endast har 
ett högre risktagande att tacka för sin placering vad gäller absolut medelavkastning. En fara med 
denna strategi kan vara att när aktiemarknaden vänder kan det vara svårare att hitta köpare på 
marknaden om förvaltarna vill sälja något extra riskfyllt innehav då det ofta är mindre handel 
med mindre bolag vilket skulle kunna bidra till än sämre utveckling i dåliga tider. 
Varamini och Kalash visade 2008 att amerikanska småbolagsfonder presterat bättre än fonder 
med stora bolag under perioden 1994-2007138. Vi ser samma tendens i vår undersökning då 
fonderna med de små- och medelstora bolagen uppvisar en högre riskjusterad avkastning än 
fonderna med stora bolag. Över 38 % av fonderna i kategorin ”små- och medelstora” hade högre 
Sharpekvot än vinnaren i kategorin ”Sverige”. Det som ger jämförelsen tyngd och relevans är att 
Sharpekvoten användes som riskjusteringsmått precis som i vår undersökning. 
 
Avslutningsvis kan man konstatera att det blir viktigare för en investerare att se till den 
riskjusterade avkastningen ju mer riskfyllda tillgångarna är vilket visade sig i vår jämförelse 
mellan kategorierna. Ett ökat risktagande har under vår period varit positivt för den absoluta 
medelavkastningen då det varit goda år på den svenska aktiemarknaden. Det omvända gäller då 
aktiemarknaden vänder neråt. Det ska dock sägas att i vår studie, speciellt i kategorin ”Sverige”, 
har den traditionella absoluta avkastningen i procent varit en relativt god indikator på att 
lokalisera fonder som presterar bra till överkomlig risk.  
Som vi ser i tabellerna spelar det relativt stor roll om man jämför absolut avkastning eller 
Sharpekvot. Rankingen förändras i tabellerna och i vissa fall är förändringen kraftig. Av den 
anledningen väljer vi att använda Sharpekvot istället för absolut medelavkastning som 
avkastningsmått då vi anser att det är det mest rättvisande måttet av de två då det tar hänsyn till 
vilken risk fonden tagit. Delsyfte ett ger oss stärkta argument om vårt val av Sharpekvoten som 
riskjusterande mått och vi går i nästa avsnitt genom genomförandet av delsyfte två som ett 
naturligt steg mot att kunna svara på vårt huvudsyfte. 
 

6.2 SAMBAND MELLAN TKA OCH SHARPEKVOT 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och analysera sambandet mellan fondernas avgifter 
och deras avkastning under perioden 2002-2006.  Ett steg på vägen är delsyfte två, att studera 
sambanden mellan fondernas totala kostnadsandel och riskjusterade avkastning genom att 
genomföra regressionsanalyser. För att se om och vilket samband som råder har vi genomfört 
tre regressioner där en innehåller samtliga fonder, en enbart de ur kategorin ”Sverige” och en 
med enbart ”små- och medelstora bolagen”.  
 
I kategorin ”Sverige” fick vi de mest tillförlitliga provsvaren som visar på att det finns ett 
samband mellan fondens totala avgift och dess riskjusterade avkastning och att det sambandet 
är negativt. Enligt vår studie lönar det sig alltså inte att leta efter fonder med höga avgifter om 
man vill ha en hög riskjusterad avkastning. Förvaltarna till fonder med högre avgifter har inget 
                                                             
138 Varamini and Kalash, “Testing Market Efficiency for Different Market Capitalization Funds,”17-26. 
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informationsövertag jämfört med övriga förvaltare, då marknaden är effektiv enligt mellanstark 
form, utan det är med undantag för vissa imperfektioner endast med insider information och via 
slumpen som det går att få en avkastning som överstiger den marknadsmässiga över längre tid. 
De dyra fonderna är ofta de som anser sig ha de skickligaste förvaltarna, de större analysteamen 
och det mest omfattande analysarbetet med en aktiv förvaltning. Trots sina resurser lyckas inte 
de dyrare fonderna överlag att avkasta mer än sina billigare konkurrenter. Kanske går de högre 
avgifterna som vinster till ägarna, högre löner och dyrare kontor men i alla fall inte tillbaka till 
investerarna. Trots detta faktum och att informationen är tillgänglig för alla finns det vissa 
fonder som lyckats bättre än andra i vår undersökning. Olika fonder har olika 
placeringsstrategier vilket kan vara en faktor till att vissa fonder presterat bättre än andra. Vår 
period kännetecknas av mycket goda år för den svenska industrin och gynnade därför också de 
fonder som under perioden var tungt viktade med just svenska industriaktier. En sådan strategi 
skulle idag inte alls vara lika framgångsrik och med största sannolikhet förändra resultatet 
betydligt. Perioden i vilken studien utförs är av största vikt för resultatet. Vår slutsats här lyder 
alltså att det inte lönar sig att investera i fonder i kategorin ”Sverige” som har förhållandevis 
höga TKA då den riskjusterade avkastningen minskar i takt med att de totala kostnaderna ökar. 
Investerarna får alltså inte valuta för pengarna vad gäller riskjusterad avkastning. 
Fondförvaltare har en svår uppgift att slå den marknadsmässiga avkastningen när de dessutom 
måste nå en avkastning som täcker fondens avgifter. Det ska dock poängteras att en förvaltare 
kan vara till nytta på andra sätt på en effektiv marknad, förvaltaren kan bland annat sätta 
lämpliga risknivåer utefter investerarens behov, ålder och inkomst samt att skatteplanera139. Att 
komponera fondportföljen med innehav så att den totala risken sänks är såklart en uppgift som 
består140.  
Vår undersökningsperiod genomfördes i en tid av kraftigt stigande aktiemarknader och kanske 
gör det svårt för förvaltarna att utnyttja sina kunskaper då nästan allt på aktiemarknaden ökade 
i värde. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om aktiemarknaderna hade sjunkit då 
guldkornen blir färre och svårare att hitta. Dock stiger olika aktier olika mycket under goda år 
vilket ändå ger oss samma grundproblem som det på sjunkande aktiemarknader. Vår 
undersökningsperiod inleddes med ett år av sjunkande aktievärden, 2002, men eftersom 2002 
endast viktar studien med 20 % får det anses som ett litet hack på en annars starkt positiv trend. 
Eftersom den svenska aktiemarknaden under 2002 sjönk relativt lite och de övriga fyra åren 
visade kraftigt stigande aktiekurser skulle troligen vår studie inte sett så pass mycket 
annorlunda ut även om alla fem åren hade varit positiva på den svenska aktiemarknaden.  
I kategorin ”små- och medelstora” ser vi ett resultat som inte kan anses vara helt tillförlitligt och 
därför kan inga tillförlitliga slutsatser dras. De få fonderna i samplet är troligen en stark 
bidragande orsak till detta. Kanske var vi för strikta i vårt urval då den totala populationen 
redan är betydligt mindre än i kategorin ”Sverige”. Det var synd att urvalet blev så pass litet då 
det hade varit intressant att få tillförlitliga resultat att jämföra mot kategorin ”Sverige”. I tabellen 
avkastning kontra Sharpekvot såg vi större förändringar vilket bland annat beror på att 
marknaden för dessa mindre bolag är mer volatil. Dessa mindre bolag är inte lika genomlysta 
och välbevakade som de stora bolagen vilket skulle kunna ge ett större utrymme för en dyrare 
aktivt förvaltad fond att skapa sig förutsättningar för ett informationsövertag och på så sätt en 
högre avkastning. Informationsövertaget skulle kunna fås exempelvis genom företagsbesök och 
nätverksutnyttjande.  Även om de mindre bolagen på den svenska börsen är mer volatila har vi 
svårt att tro att 2002 års negativa aktiekursförändringar skulle ha påverkat studien som helhet. 
                                                             
139 Bodie Bodie, Kane, Marcus, 365.  
140 Jordan, Ross, Westerfield, s. 379 
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Däremot är det tydligt att de mindre företagen med sina ofta högre betavärden hade på ett 
kraftigare sätt påverkats negativt om vår studie gjorts i en tid av sjunkande aktiekurser141.  
I den samlade regressionen med båda kategorierna fonder ser vi resultat som är tillförlitliga 
trots outliers. Kategorin ”Sverige” är fortfarande störst i samplet och resultatet präglas av detta.  
Vi ser att ett negativt samband föreligger vilket är naturligt då de båda undersökta kategoriernas 
enskilda resultat visade på negativa samband. Det lönar sig alltså inte att placera pengar i 
fonderna i kategori ”Sverige” och ”Små-/ medelstora bolag” med förhållandevis höga TKA då 
dessa fonder ger en sämre riskjusterad avkastning än sina billigare konkurrenter. 
 

6.2.1 JÄMFÖRELSE MOT TIDIGARE FORSKNING 
 
De studier som fått ett negativt samband mellan aktiefonders riskjusterade avkastning och avgift 
är Sharpes studie 1954-1963, Jensens studie 1945-1964, Carharts stora studie mellan 1962-
1993 och Wermers studie 1975-1994 som alla genomfördes på den amerikanska 
fondmarknaden. Sharpe genomförde sin studie genom att beräkna den riskjusterade 
avkastningen med hjälp av sin egen utvecklade Sharpekvot. Sharpes studie pågick under 10 år, 
dubbelt så lång tid som vår, men innehöll endast 34 fonder att jämföra med de 54 som ingick i 
vår studie.142  
Jensens studie pågick under längre tid än Sharpes och vår, hela 20 år och innehöll 115 stycken 
fonder. Jensen beräknade den riskjusterade avkastningen genom att använda sig av 
tillgångarnas och marknadens betavärde och kallade sin metod för Jensen Alfa.143 
Riskjusteringsmetoden skiljer sig alltså åt jämfört med vår studie men resultatet blev i stora 
drag detsamma. Fördelen med en så pass lång och omfattande studie jämfört med vår är att både 
upp- och nedgång i konjunkturen beaktas i studien. 
Carhart studerade hela 1892 stycken fonder på den amerikanska marknaden mellan åren 1962-
1993 och nådde slutsatsen att inte bara avgift utan också ökad omsättning har negativ påverkan 
på avkastningen144. Precis som Jensens studie gäller samma sak vad gäller fördelen med en 
studie under lång tid för Carhart. Vår studie omfattade inte fondernas omsättning men det skulle 
definitivt kunna vara en variabel att utöka en liknande studie med i framtiden. 
Wermer publicerade år 2000 sin studie som är den mest omfattande i sitt slag och som 
omfattade alla amerikanska fonder mellan åren 1975-1994. Slutsatsen blev att fonderna med 
alla avgifter samt transaktionskostnader, TKA, inte var värda att äga då de presterade sämre än 
marknaden som helhet.145 Alla fonder blev alltså mer eller mindre onödiga att äga. Se diskussion 
av ämnet i förslag till fortsatta studier, är aktivt förvaltade fonder verkligen nödvändiga?   
Som vi ser visar studierna på att det är mycket svårt att nå en överavkastning på den 
amerikanska aktiemarknaden som fondförvaltare vilket skulle betyda att marknaden är effektiv. 
                                                             
141 Kidwell, 281-282. 
142 Sharpe,  ”Mutual fund performance,” 119-138. 
143 Jensen, “Journal of Finance,” 389-416. 
144 Carhart, ”On Persistence in Mutual Fund Performance,” 57-82. 
145 Wermers, ”Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stockpicking, Talent, Style, 
Transaction Costs and Expenses,” 
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Det är dock bevisat att insiderhandel förekommer och det är möjligt att göra stora vinster 
genom att olagligt nyttja denna information och köpa eller sälja aktier innan viktiga nyheter 
publiceras inom ett visst antal dagar efter att nyheten är publik146. Detta pekar på att den 
amerikanska marknaden är effektiv enligt mellanstark form147. Ett faktum som pekar på att 
samma form av effektivitet råder på den svenska aktiemarknaden då vi likt den amerikanska 
marknaden har en väl utvecklad ekonomi. 
Dahlquist med fleras undersökning år 1993-1997 noterade samma negativa samband på den 
svenska marknaden. Denna studie hade fler undersökningsvariabler jämfört med vår och 
riskjusterade fondernas avkastning med hjälp av flera olika avkastningsmått. Studien noterade 
inte bara ett negativt samband av samma storlek som avgiften i sig påverkade utan den negativa 
effekten var större än avgiften.148 Början av 1990-talet präglades av krisår och det verkar som 
om det negativa sambandet på den svenska marknaden består både i dåliga och goda tider. 
Nackdelen med denna studie skulle kunna vara att den inte är tillräckligt lång för att fånga en hel 
konjunkturcykel på den svenska aktiemarknaden.   
Av de studier vi undersökt fick endast Ippolito ett positivt samband i sin studie av amerikanska 
marknaden 1965-1984. Ippolito använde sig både av Jensens Alfa och Sharpekvot för att 
riskjustera fondernas avkastning och det gör den delvis jämförbar med vår uppsats.149 Eftersom 
ingen av de andra studierna genomfördes under exakt samma tidsperiod och under exakt 
samma urvalskriterier och riskjusteringsmått kan vi till att börja med säga att det kan vara 
tidsperioden som var annorlunda vilket inte går att utesluta. Olika tidsperioder utsätts för olika 
marknadsstörningar men det är svårt att peka på någon enskild händelse som skulle kunna ha 
påverkat. Olika riskjusteringsmått användes och kanske kan de olika resultaten kopplas till detta 
faktum, vilket inte går att utesluta. Vad vi med säkerhet kan säga är att majoriteten av de mest 
uppmärksammade studierna gjorda av några av världens mest framstående forskare inom 
ämnet visar på ett negativt samband vilket också är det samband som vi ser på den svenska 
aktiemarknaden 2002-2006. 

 

 

 

 

 

                                                             
146 http://www.fi.se/Templates/Page____2712.aspx 2008-12-11 00:11 
147 Jaffe, “Journal of Business- Special information and insider trading,” 410-428. 
148 Dahlquis, Engström, Söderlind, "Perfomance and characteristics of Swedish mutual funds", 409-423. 
149 Ippolito, ”Efficency with costly information: a study of mutual fund performance 1965-1984”. 
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6.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 
De slutsatser vi genom vår studie kommit fram till är följande: 

 
• Vi ser att det mellan avkastningsmåtten absolut avkastning och riskjusterad avkastning 

föreligger skillnader i bedömningen av en fonds prestationer. Rankingen ser annorlunda 
ut efter att avkastningen har riskjusterats. 

• Vi anser att skillnaderna i bedömningen visar på vikten av att använda ett riskjusterat 
avkastningsmått då fonders prestationer jämförs med varandra. Det blir viktigare ju mer 
volatil marknaden är då det ger utrymme för större skillnader på bedömningen av 
fonderna beroende på vilket avkastningsmått som studeras. En investerare kan då 
lämpligen studera Sharpekvoten för att undersöka om fondens riskprofil passar denne. 
Vi anser att Sharpekvoten som tar hänsyn till riskaspekten speglar verkligheten bättre 
än avkastning mätt i absoluta termer. 

• Den slutsats vi kan dra av regressionsanalyserna av sambandet mellan TKA och 
Sharpekvot, under perioden 2002-2006, är att det finns ett samband och att det 
sambandet är negativt. 

 
Detta leder oss fram till huvudsyftet för vår studie som är att beskriva och analysera sambandet 
mellan fondernas avgifter och deras avkastning under perioden 2002-2006. Vi har med hjälp av 
två delsyften nått slutsatsen att fondernas avkastning korrelerar negativt med deras avgifter. 
Det lönar sig alltså inte att placera i en fond med höga avgifter. 
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6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

 
Hur skulle en liknande studie som vår sett ut om den genomförts i en tid av sjunkande 
marknader? Skulle samma slutsatser kunna dras eller innebär olika konjunkturer olika resultat? 
Hedgefonder som lovar positiv avkastning oavsett konjunktur är ett intressant studieobjekt, 
speciellt i tider av finanskris vilket gett stora slag på aktiemarknaden, kan de hålla vad de lovar? 
Hur mycket påverkar det om fondförvaltaren har sitt skattejuridiska säte utomlands? Vi ansåg 
att ett lägre skattetryck spelar roll och baserade ett urvalskriterium på just detta. Detta 
kriterium innebar att många fonder föll bort och kanske hade studiens resultat blivit annorlunda 
om vi inkluderat de med juridiskt säte utomlands?   
Vi valde att enbart studera svenska fonder som placerar på den svenska marknaden. Hur skulle 
en liknande studie arta sig om den gjordes på en tillväxtmarknad där det skulle kunna råda en 
svagare form av marknadseffektivitet? På flera olika marknader samtidigt där kanske 
marknadseffektiviteten skiljer sig åt? Kan förvaltaren ha ett informationsövertag på någon 
marknad? Kommer det att finnas ett behov av aktivt förvaltade aktiefonder i framtiden? 
Utvecklingen inom informationsteknologin gör att information som tidigare endast förmedlats 
på exklusiva klubbar och kontaktnät nu görs möjlig för fler och fler. Det kommer alltid att finnas 
information som endast når vissa nyckelpersoner men den skaran minskar och vi tror att 
framtiden kommer ge indexfonder utan avgifter ett rejält uppsving på bekostnad av dyra aktivt 
förvaltade fonder då vi anser i och med vår studie att det negativa överväger det positiva vad 
gäller höga avgifter. 
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Bilaga 1 (1) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning 

STD 
% Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Aktie-ansvar- 2002 -25.2     1.42       

Sverige 2003 26.9     1.47       

  2004 16.2     1.43       

  2005 36.6     1.43       

  2006 28.3 5.976 0,551 1.42     1.434 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

AMF Pension- 2002 -26.2     0.55       

Aktiefond Sverige 2003 30.8     0.56       

  2004 20     0.59       

  2005 37.2     0.53       

  2006 30.6 6.619 0,598 0.54     0.554 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco- 2002 -37.2     1.97   0.25   

Svensk Miljö 2003 29.2     1.85   0.25   

  2004 19     1.77   0.25   

  2005 38     1.81   0.25   

  2006 27.6 9.074 0,4059 1.8   0.25 1.89 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco- 2002 -44.3     2.16   0.25   

Etisk Sverige 2003 31     2.03   0.25   

  2004 17.1     1.92   0.25   

  2005 30.4     1.83   0.25   

  2006 22.5 10.008 0,2606 1.88   0.25 2.014 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco Etisk- 2002 -45.2     1.66   0.25   

Sverige Special 2003 36.5     1.28   0.25   

  2004 16.1     1.27   0.25   

  2005 29.7     1.22   0.25   

  2006 22.7 10.792 0,2699 1.16   0.25 1.368 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco Hjälp 2002 -46.5     2.06   0.25   

  2003 26.4     2.08   0.25   

  2004 16.7     1.93   0.25   

  2005 30.3     1.84   0.25   

  2006 22.5 10.186 0,21262 1.89   0.25 2.01 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco- 2002 -44.4     2   0.25   

Humanfonden 2003 26     2.01   0.25   

  2004 16.8     1.91   0.25   

  2005 30.2     1.83   0.25   

  2006 22.4 9.558 0,2298 1.88   0.25 1.976 
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Bilaga 1 (2) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Banco 2002 -43.9     2.01   0.25   

 Ideel Miljö 2003 26.3     2.05   0.25   

  2004 17.2     1.92   0.25   

  2005 38.4     1.81   0.25   

  2006 27.8 10.74 0,3071 1.78   0.25 1.964 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco Kultur 2002 -43.8     2.04   0.25   

  2003 26.2     2.12   0.25   

  2004 17.1     1.92   0.25   

  2005 30.3     1.82   0.25   

  2006 22.5 9.436 0,2251 1.88   0.25 2.006 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Banco- 2002 -43.8     2.01   0.25   

Samaritfonden 2003 26.4     2.04   0.25   

  2004 16.8     1.9   0.25   

  2005 30.2     1.83   0.25   

  2006 22.4 9.427 0,238 1.88   0.25 1.982 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Carnegie Sverige 2002 -41.9     2.4       

  2003 34.1     2.2       

  2004 17.5     2       

  2005 32.8     1.98       

  2006 26.7 10.14 0,3375 2.1     2.136 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Cicero- 2002 -31.1     1.59       

Sverige Fond 2003 30.5     0.94       

  2004 16.9     1.92       

  2005 37.3     1.59       

  2006 20.2 7.232 0,4338 1.58     1.574 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Eldsjäl- 2002 -41.4     2       

Gåvofond 2003 41.1     2.2       

  2004 18.2     1.8       

  2005 33.3     1.8       

  2006 25.3 10.782 0,3717 1.9     1.94 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Eldsjäl  2002 -41.6     2       

Sverigefond 2003 40.9     2.1       

  2004 18.2     1.8       

  2005 33.3     1.8       

  2006 25.2 10.808 0,3682 2     1.94 
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Bilaga 1 (3) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Enter Sverige 2002 -36.8     1.8       

  2003 33     1.73       

  2004 17.9     1.55       

  2005 31.2     1.61       

  2006 28.1 8.623 0,4123 1.94     1.726 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Enter- 2002 -33.9     2.01       

Sverige Fokus 2003 33.5     1.09       

  2004 21     0.65       

  2005 32.7     0.6       

  2006 29 8.17 0,4677 0.62     0.994 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Folksams- 2002 -34.9     0.5       

Tjänstemannafond- 2003 30.5     0.5       

Sverige 2004 19.3     0.5       

  2005 34.2     0.5       

  2006 26.4 8.118 0,4214 0.544     0.5088 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Folksams   2002 -34.8     0.8       

Aktiefond 2003 30.1     0.8       

Sverige 2004 19     0.8       

  2005 33.9     0.8       

  2006 26 8.005 0,4152 0.796     0.7992 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Folksam- 2002 -34.9     0.5       

LO Sverige 2003 30.5     0.5       

  2004 19.3     0.5       

  2005 34.2     0.5       

  2006 26.4 8.118 0,4214 0.5     0.5 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Folksam- 2002 -33     0.5       

LO Västfonden 2003 28.3     0.5       

  2004 21.3     0.5       

  2005 35.3     0.4       

  2006 26 7.629 0,4521 0.5     0.48 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Handelsbanken- 2002 -36     1.6       

Radiohjälpsfonden 2003 29.4     1.7       

  2004 12.8     1.7       

  2005 35.4     1.6       

  2006 24.6 8.265 0,3529 1.6     1.64 
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Bilaga 1 (4) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Handelsbanken- 2002 -39.2     1.6       

Reavinstfond 2003 29.5     1.6       

  2004 12.5     1.6       

  2005 35.7     1.64       

  2006 25.6 9.178 0,3529 1.7     1.628 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Handelsbanken- 2002 -36.4     3.2       

 SBC Bofonden 2003 29.3     2.7       

  2004 12.5     2.7       

  2005 35.8     2.6       

  2006 25.5 8.454 0,3525 2.7     2.78 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Nordea- 2002 -36.2     1.6       

Etiskt Urval 2003 30.4     1.48       

  2004 14.6     1.63       

  2005 29.8     1.57       

  2006 23.9 7.814 0,3162 1.58     1.572 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Nordea- 2002 -35.7     1.77   1   

Private Banking 2003 36.1     1.42   1   

Svenska Portfölj 2004 16.8     1.46   1   

  2005 28.4     1.27   1   

  2006 22.7 8.122 0,3707 1.31   1 1.646 

                  

                  

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Nordea Selekta- 2002 -36.1     2.24   1   

Sverige 2003 36.1     2.09   1   

  2004 16.2     2.19   1   

  2005 28.7     1.85   1   

  2006 21.6 8.186 0,3567 1.91   1 2.256 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Nordea- 2002 -40.6     1.65   1   

Sverigefond 2003 32.8     1.64   1   

  2004 13.9     1.64   1   

  2005 32.7     1.82   1   

  2006 29.1 9.778 0,3353 1.57   1 1.864 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

SEB-  2002 -38.1     1.7       

Stifelsefond 2003 33.4     1.7       

  2004 16.1     1.7       

  2005 29.6     1.7       

  2006 29.2 8.924 0,3665 1.7     1.7 
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Bilaga 1 (5) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

SEB- Sverige- 2002 -39.2     2       

Chans/Risk fond 2003 32     1.9       

  2004 17.9     1.8       

  2005 29.6     1.9       

  2006 21.5 8.639 0,3153 2     1.92 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

SEB-  2002 -38.3     1.5       

Sverigefond 2003 33.3     1.5       

  2004 16.6     1.4       

  2005 29.8     1.4       

  2006 25.5 8.736 0,348 1.4     1.44 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

SEB- Sverigefond- 2002 -39.2     1.6       

Stora bolag- 2003 34.5     1.5       

Sverige 2 2004 16.9     1.5       

  2005 29.7     1.4       

  2006 25.6 9.096 0,345 1.4     1.48 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Skandia Aktiefond 2002 -34.5     1.46       

Sverige 2003 32.9     1.46       

  2004 13.7     1.59       

  2005 35     1.5       

  2006 27.1 8.296 0,4078 1.63     1.528 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Skandia- 2002 -37.9     1.72       

Cancerfonden 2003 32.9     1.76       

  2004 11.6     1.85       

  2005 38.7     1.82       

  2006 24.3 9.432 0,3525 1.82     1.794 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Skandia- 2002 -37.5     1.75       

Världsnaturfonden 2003 31.8     1.73       

  2004 10.9     1.85       

  2005 38.4     1.82       

  2006 23.9 9.177 0,3435 1.82     1.794 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

SPP Aktiefond- 2002 -38.2     0.9       

Sverige 2003 30.4     1       

  2004 13.3     0.91       

  2005 36.3     0.859       

  2006 26.6 9.124 0,3505 0.867     0.9072 
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Bilaga 1 (6) ”Fondfakta kategori Sverige” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -36     1.52       

Ethica Miljö-   2003 22.8     1.5       

Sverige 2004 18.8     1.48       

  2005 32.7     1.55       

  2006 27.3 7.808 0,3588 1.54     1.2841 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -35.2     1.72       

Hockeyfond 2003 33.6     1.63       

  2004 20.6     1.87       

  2005 36.4     1.75       

  2006 28.5 8.8 0,4614 1.64     1.5552 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur  2002 -35.3     1.55       

Sverigefond 2003 33.5     1.59       

  2004 20.6     1.56       

  2005 36.7     1.54       

  2006 29.4 8.905 0,4653 1.51     1.5593 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -34.5     0.67       

Sveriegfond- 2003 35     0.71       

MEGA 2004 21.4     0.7       

  2005 37.9     0.67       

  2006 30.1 9.209 0,4905 0.62     1.6164 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -35.3     1.73       

Vasaloppsfond 2003 33.2     1.74       

  2004 20.5     1.86       

  2005 37.1     1.71       

  2006 29.3 8.913 0,4645 1.6     1.5557 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Öhman- 2002 -37.8     1.6       

Sverigefond 2003 34.5     1.7       

  2004 11.4     1.7       

  2005 31.5     1.51       

  2006 24.4 8.793 0,3274 1.41     1.584 
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Bilaga 2 (1) ”Kategori Små-/ medelstora bolag” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

Banco- 2002 -44.6     2.06       

Småbolag 2003 57.8     2.31       

  2004 19.4     1.95       

  2005 55     1.92       

  2006 27.4 17.092 0,4815 2.02     2.052 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Carnegie- 2002 -43.4     2.1       

Småbolag 2003 51     2.2       

  2004 25.2     2       

  2005 53.1     2       

  2006 35.5 15.629 0,5359 1.9     2.04 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Catella- 2002 -36.7     1.936       

Reavinst 2003 47.6     1.874       

  2004 16.8     1.786       

  2005 38.4     1.841       

  2006 28 10.956 0,4751 2.244     1.9362 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Catella- 2002 -32.9     1.86       

Trygghet 2003 33.3     2.056       

  2004 14     1.986       

  2005 34.8     1.7       

  2006 31.6 8.227 0,4556 1.724     1.867 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Didner och Gerge- 2002 -34     1.44       

Aktiefond Sverige 2003 33.4     1.36       

  2004 21     1.39       

  2005 34     1.35       

  2006 19.2 7.884 0,414 1.29     1.366 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Handelsbanken- 2002 -21.6     1.6       

Småbolagsfond 2003 39.4     1.7       

  2004 16.7     1.7       

  2005 44.3     1.661       

  2006 38.3 7.461 0,774 1.607     1.6536 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

HQ Strategi 2002 -15.3     1.55       

  2003 20.9     1.4       

  2004 14.5     1.39       

  2005 34.1     1.4       

  2006 26.1 3.588 0,6846 1.78     1.504 
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Bilaga 2 (2) ”Kategori Små-/ medelstora bolag” 
Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 

Snitt 
TKA 

HQ Sverigefond 2002 -21.5     1.46       

  2003 23.6     1.44       

  2004 15.4     1.35       

  2005 31.2     1.44       

  2006 33.4 4.993 0,5962 1.71     1.48 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Lannebo- 2002 -17.3     1.8       

Småbolag 2003 43.7     1.7       

  2004 19.4     1.722       

  2005 42.2     1.707       

  2006 38.9 6.646 0,8655 1.794     1.7446 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Lannebo- 2002 -30.2     1.8       

Sverige 2003 30.7     1.7       

  2004 14.3     1.787       

  2005 28.7     1.791       

  2006 25.6 6.457 0,4221 1.794     1.7744 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Skandia- 2002 -25.2     1.4       

Småbolag- 2003 34.3     1.58       

Sverige 2004 14     1.71       

  2005 50.1     1.65       

  2006 39.7 8.86 0,6545 2.03     1.674 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -28     1.49       

Exportfond 2003 45.7     1.53       

  2004 15.3     1.53       

  2005 38.9     1.47       

  2006 33.5 12.461 0,5095 1.45     1.495 

Fondnamn År  Årlig avkastning STD Sharpekvot TKA Köp  Sälj 
Snitt 
TKA 

Swedbank Robur- 2002 -23.4     1.54       

Småbolagsfond- 2003 47.8     1.54       

Sverige 2004 22.2     1.57       

  2005 52     1.51       

  2006 36.4 9.273 0,7851 1.54     1.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


