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Sammanfattning 
 
Fondmarknaden har sett en stadig tillväxt under senare år och likaså har även den totala 
förmögenheten på den svenska marknaden haft en kraftig ökning. Majoriteten av alla 
svenskar är exponerade mot sparande i fonder på något sätt, antingen direkt via egna 
investeringar eller via sitt pensionssparande. På fondmarknaden finns det en stor mängd 
olika fonder, där aktiefonder är den vanligaste typen. Med tanke på det stora utbud som 
finns att välja på kan det vara svårt för en enskild investerare att veta vilka faktorer 
denne ska ta i beaktning vid sina placeringsval. En faktor som har påvisats ha en negativ 
påverkan på en fonds avkastning är fondens förmögenhet. Vi undersöker därför i denna 
studie om förmögenheten har någon påverkan på svenska aktiefonder med 
placeringsmarknad i Sverige. Mer specifikt undersöker vi förmögenhetens påverkan på 
fondernas risk-justerade avkastning.  
 
Undersökningen genomförs i två steg. Det första steget innebär att vi skattar den risk-
justerade avkastningen och exponeringen mot de riskfaktorer som är representerade i 
CAPM, Fama och French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell. Denna 
skattning är gjord på fem olika portföljer som är uppdelade efter fondernas 
förmögenhet, rankade från låg till hög förmögenhet. Skattningen gör vi via 
tidsserieregressioner för hela tidsperioden. I vårt andra steg använder vi de skattade 
exponeringsvärdena för portföljerna för att justera fondernas avkastning och genomför 
sedan tvärsnittsregressioner där vi testar sambandet mellan fondernas risk-justerade 
avkastning och den naturliga logaritmen av en fonds förmögenhet.  
 
Vår tidsperiod sträcker sig från januari 2001 till december 2013, vilket gör att vår studie 
är mycket aktuell och genomförs under år som präglats av starka upp- såväl som 
nedgångar. Vårt urval består av aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige som är 
aktiva idag och existerat mellan januari 2000 till och med december 2013. Vi använder 
oss av CAPM, Fama och French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell för att 
skatta den risk-justerade avkastningen för våra portföljer. Vi finner att den risk-
justerade avkastningen inte tenderar att påverkas negativt av en stor förmögenhet utan 
snarare att fonder med en högre förmögenhet visar en tendens till att prestera högre risk-
justerade avkastningar. När vi genom tvärsnittsregressioner testat om fondernas 
förmögenhet påverkat deras prestation finner vi en svagt positiv påverkan från 
förmögenheten på fondernas risk-justerade avkastningar. När vi delar upp dessa resultat 
efter tidsperioder ser vi även en något mer positiv påverkan mellan åren 2001-2006 än 
vad vi fann under perioden 2007-2013. Dessa resultat är emellertid väldigt svaga och är 
ej heller statistiskt signifikanta. 
 
Vi härleder våra resultat till att de nackdelar som funnits för förmögna fonder i andra 
studier inte verkar vara närvarande i samma utsträckning på dagens svenska marknad. 
Vidare finner vi att stora fonder tenderar att höra till stora fondbolag och att detta för 
med sig stordriftsfördelar som troligen eroderar de nackdelar som existerar för 
förmögna fonder. Vi kan således efter denna studie slå fast att investerare inte behöver 
dra sig för att placera i fonder med en stor förmögenhet. Tvärt om kan det i många fall 
vara positivt, speciellt i de fall när fonden tillhör ett fondbolag med en stor 
förmögenhet. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel introducerar vi problemet vi ämnar undersöka. Vi kommer att redogöra 
för anledningen till att vi undersöker vårt ämne, varför det är relevant ur ett teoretiskt 
perspektiv samt presentera den frågeställning och det syfte som ligger till grund för 
studien. Avslutningsvis redogör vi även för de avgränsningar vi gjort för vår studie. 

1.1  Problembakgrund 
 
Tänk dig att du efter månadens slut har pengar kvar som du inte vet vad ska göra av. Du 
har gjort de inköp hushållet kräver, pengarna som är över kan du således göra exakt vad 
du vill med. Vanligtvis kommer du antingen att lägga pengarna på konsumtionsvaror, 
eller i vissa fall spara undan dem för att bygga en buffert. För att bygga en buffert måste 
pengar sparas, och nuförtiden har det blivit allt vanligare att spara i finansiella tillgångar 
(Fondbolagen, 2014a). Att lägga undan sina tillgångar i någon form av sparande har 
intresserat människor under en lång tid, och det tycks bara bli vanligare. Givet ditt 
individuella förhållande till risk finns det ett flertal olika alternativ att spara i. Beroende 
på risktagandet kan du låta pengarna växa på ett bankkonto, investera i obligationer eller 
kanske köpa andelar i värdepapper eller fonder. Just fonder är den absolut vanligaste 
finansiella sparformen idag. 
 
Om premiepensionsfonder beräknas in i statistiken kring finansiellt sparande skulle 
graden av personer, i åldrarna 18-74, som är exponerade mot fonder vara i det närmsta 
100 %. Exkluderas premiepensionssparandet är siffran fortfarande hög, hela 76 % vid 
årsskiftet 2012. (Fondbolagen, 2014a) Denna siffra indikerar att fonder, och forskning 
på fonder är något som bör vara av intresse för de flesta. Som fondsparare finns det ett 
flertal val att göra. Antingen överlåter man fondsparandet åt en rådgivande part som 
väljer investeringsprofil åt den enskilde spararen, alternativt kan fondspararen aktivt 
själv begrunda de olika val av fonder som finns tillgängligt. Ser vi till den totala 
mängden finansiella tillgångar som är investerade i fonder har den totala förmögenheten 
vuxit snabbt under de senaste 10 åren. Från 2002 till årsskiftet 2012 växte den totala 
förmögenheten investerade i fonder med 1300 miljarder kronor. Ser vi vidare till den 
totala mängd förmögenhet som uppmättes årsskiftet 2013 är siffran 2481 miljarder 
kronor (Fondbolagen, 2014a). I figur 1 nedan illustreras den totala fondförmögenhetens 
ökning från 1998 till 2012 illustreras. 

Figur 1. Ökning av fondförmögenhet 
Källa: Hård af Segerstad & Pettersson, 2013, s. 9 
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Av denna förmögenhet uppmättes det att aktiefonder som sparform hade 1090 miljarder 
kronor i total förmögenhet vid årsslutet 2012. Aktiefonder är således det vanligaste valet 
av fondsparande då aktiefonder utgör i det närmsta en tredjedel av det totala sparandet. 
Bryter vi ner förmögenheten ytterligare går det att utläsa att utav de aktiefonder som 
finns i Sverige har 29 procent en placeringsinriktning mot den svenska marknaden 
(Fondbolagen, 2014b). 
  
Det är således tydligt att den vanligaste sparformen för gemene svensk är sparande i 
fonder. Vidare är aktiefonder den mest populära typen av fond att spara i, och då gärna 
med placeringsinriktning mot den svenska marknaden. När en investerare väljer vilken 
fond denne vill investera i är det oftast av intresse att veta vilket risktagande som finns i 
fonden, och om den tidigare historiska avkastningen som uppnåtts beror på förvaltarens 
skicklighet, eller förvaltarens risktagande. 
 
Förhållandet mellan risk och avkastning är idag en viktig stöttepelare i modern 
finansiell teori. För att beräkna en förväntad avkastning används ofta detta förhållande i 
olika modeller. En av de mest använda modellerna idag är Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) (Fama & French, 2004, s. 25). Denna modell använder sig av den systematiska 
risken i en tillgång för att beräkna en förväntad avkastning (Fama & French, 2005, s. 
28). CAPM har trots sitt utbredda användande ofta varit utsatt för kritik, vilket vi 
kommer redogöra för senare. För en vanlig investerare är det inte självklart att använda 
sig av dessa modeller för att beräkna en förväntad avkastning eller utvärdera en tillgång 
när de gör sina investeringar, och det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till 
risken med en investering.  
 
Enligt Markowitz (1952, s. 77) kommer rationella investerare alltid vilja ha så hög 
avkastning som möjligt till minsta möjliga risk. Detta innebär att en investerare som 
ställs inför två alternativ med samma grad av avkastning alltid kommer välja det 
alternativ som medför den lägre risknivån. Det är emellertid av uppenbara anledningar 
svårt att få en hög avkastning till en låg risk och de som vill ha en hög avkastning får 
därför vara beredda att ta en större risk. En investerare som däremot inte har något krav 
på en exceptionell avkastning och inte tycker om att ta risker kan förvänta sig en relativt 
låg men säker avkastning på sitt kapital. Med andra ord är låg risk förenat med låg 
avkastning samtidigt som hög risk är förenat med antingen hög avkastning eller en 
minskning av det investerade kapitalet. Som det framgår av texten ovan måste 
investerare inför en placering av sitt kapital ta ställning till hur hög avkastning de vill ha 
och hur stor risk de är villiga att ta. För att vidare förklara hur investerare kan använda 
sig av det teoretiska förhållandet mellan risk och avkastning i sitt beslutsfattande måste 
vi först förklara begreppet risk utförligare. 
 
Risk kan definieras som variationen i en placerings avkastning. En placering med låg 
risk har ett säkert utfall utan större variationer i avkastningen medan en placering med 
hög risk har ett osäkert utfall med stora variationer i avkastningen. Risken brukar 
normalt mätas genom standardavvikelsen för placeringen. (SwedSec, 2014). Med andra 
ord kan vi säga att risk är sannolikheten att den faktiska avkastningen för en investering 
skiljer sig från den förväntade avkastningen. Inom de finansiella marknaderna brukar 
risk delas in i två olika typer av risk. Det rör sig då om osystematisk risk (unik risk) och 
systematisk risk (marknadsrisk). Osystematisk risk är den typ av risk som är unik för 
varje företag eller bransch och som inte påverkar hela marknaden (Bodie et al., 2011, s. 
225). Det kan exempelvis röra sig om strejkhot, företagsnyheter eller nya regleringar 
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som bara drabbar vissa företag. Den systematiska risken är risk som påverkar hela 
marknaden och kan exempelvis vara bristande finansbubblor eller kraftiga 
konjunktursvängningar (Bodie et al., 2011, s. 225).  
 
Osystematisk risk var något Markowitz (1952) behandlade i sin studie om portföljval. 
Markowitz (1952, s. 91) beskrev i sin studie hur rationella riskaverta investerare kan 
konstruera portföljer för att ge dem en maximal avkastning givet en specifik risknivå, 
alternativt en minimal risk givet en specifik avkastningsnivå. Ett viktigt led i att 
konstruera dessa optimala och effektiva portföljer är att diversifiera portföljen för att på 
så vis minska variansen i avkastningen. Bara när detta är gjort kan investerarnas 
portföljer vara effektiva och ge dem en maximal avkastning givet en specifik risknivå 
(Markowitz, 1952, s.89). Ett karaktärsdrag som fonder innehar är att de genom att 
kunna placera kapital i flera olika aktier och branscher får en relativt hög grad av 
diversifiering, vilket gör att de kan minska den osystematiska risken till i princip noll. 
Det innebär det att det är den systematiska risken som återstår samt är den risk som en 
investerare måste ta hänsyn till (Bodie et al., 2011, s. 225). 
 
Som vi tidigare förklarat är systematisk risk den risk som påverkar en hel marknad. För 
att se hur utsatt en viss tillgång är mot systematisk risk mäts känsligheten mot 
marknadsrörelser för en viss tillgång, för att benämna känsligheten används den 
grekiska bokstaven beta (β). Betavärdet anger hur känslig en tillgång är mot rörelser på 
marknaden och en tillgång med högt betavärde har en hög känslighet för rörelser på 
marknaden medan tillgångar med låga betavärden har en låg känslighet för rörelser på 
marknaden (Bodie et al., 2011, s. 278). Tillgångar med högt betavärde innebär alltså en 
större risk än tillgångar med lågt betavärde. Eftersom den osystematiska risken går att 
bortse från om portföljen är väldiversifierad säger detta oss att om det finns ett samband 
mellan risk och avkastning så är det den systematiska risken som förklarar detta. 
 
Som vi nämnde tidigare är en av de prissättningsmodeller som används flitigast idag 
CAPM.  CAPM använder sig av den systematiska risken för att beräkna en förväntad 
avkastning, men har trots sitt utbredda användande ofta varit utsatt för kritik. Denna 
kritik har medfört vidareutvecklingar av modellen. Fama & French har till CAPM 
adderat ytterligare två dimensioner som påverkar den riskjusterade avkastningen utöver 
den systematiska risken. De faktorer som Fama & French (1992) utökat CAPM med är 
de som benämns SMB samt HML. SMB står för skillnaden i avkastning mellan 
portföljer beståendes av bolag med liten kontra stor marknadskapitalisering medan 
HML syftar till skillnaden mellan avkastning i portföljer beståendes av bolag med hög 
och låg book-to-market ratio. 
 
Vidare har Carhart (1997) adderat en fjärde faktor i hans modell som benämns som 
Carharts fyr-faktormodell. Han har utöver SMB och HML även utkristalliserat en faktor 
som går under benämningen MOM. MOM syftar till det momentum en aktie tycks 
uppleva vid antingen upp- eller nedgång. Carhart (1997) påvisar att fonder som 
exempelvis genomgått en uppgång tenderar att fortsätta denna uppgångstendens och 
vice versa för fonder som upplever en nedgång.  
 
Enligt Chen et al. (2004), som genomfört en studie om fondförmögenhetens påverkan 
på fonders prestation, är det vanligt att fonder med låg förmögenhet exploaterar de 
faktorer som Fama & French samt Carhart utkristalliserat. Detta indikerar att fonder 
med låg förmögenhet har ett högre risktagande mot för de fonderna med högre 
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förmögenhet. Detta anser vi vara intressant och det kan innebära att mindre förmögna 
fonder kan prestera en högre avkastning än de mer förmögna. Chen et al. (2004) finner 
att mindre fonder har en högre avkastning även efter det att risktagandet justerats bort 
och att förmögenheten i sig är en negativt påverkande faktor för fonder.  
 
Det har utöver den studie som Chen et al. (2004) genomförde även genomförts andra 
studier på fondförmögenhetens påverkan. Däribland Dahlquist et al. (2000) som 
undersökte den svenska marknaden och fann ett negativt samband. Pollet och Wilson 
(2008) undersökte även de förmögenhetens påverkan, men framförallt hur fondens 
beteende förändrades i takt med att förmögenheten ökade. Detta är bara ett fåtal 
exempel på de studier som undersökt förmögenhetens påverkan, och med utgångspunkt 
i främst den studie som Chen et al. (2004) genomförde kommer vi i denna studie att 
undersöka huruvida fonder med låg förmögenhet presterar en högre risk-justerad 
avkastning än de med hög förmögenhet. Utöver detta undersöker vi även huruvida 
förmögenheten i sig är en påverkande faktor, eller om det är andra faktorer relaterade 
till förmögenheten som kan förklara skillnader i avkastningen för olika fonder. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som vi redogjort för i tidigare kapitel är det vanligt med fondsparande i Sverige, och 
aktiefonder är den vanligaste av dessa sparformer (Fondbolagen, 2014a). Det finns 
många frågor att undersöka vid forskning på fonder, och i denna studie är vi 
intresserade av huruvida den risk-justerade avkastningen för en fond påverkas av dess 
förmögenhet. 
 
För att kunna ta reda på om så är fallet är det vanligt vid forskning på fonder att ta sin 
utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen som utvecklades av Eugene Fama 
(1970). Fama (1970) presenterade en teori som beskrev en till fullo effektiv 
finansmarknad där all tillgänglig information vid varje tillfälle reflekterades i 
aktiepriserna. Detta innebär att marknaden tolkar ny information på ett korrekt och 
konsekvent sätt så att aktiepriserna justeras tills dess att all given information reflekteras 
i dem. Att marknaden som helhet tolkar information homogent och rationellt innebär att 
vissa investerare kan agera oberäkneligt, men detta kommer inte påverka prisjusteringen 
i något märkbar utsträckning. Om den svenska aktiemarknaden skulle vara effektiv 
innebär detta att den blir omöjlig att slå för fondförvaltare, de kommer alltså inte kunna 
prestera någon avkastning utöver den marknaden genererar. 
 
Den effektiva markandshypotesen kan kategoriseras i tre olika stadier, svag, semi-stark 
och stark (Fama, 1970, s. 383). Dessa olika former av marknadseffektivitet indikerar 
olika möjligheter för, i vårt fall, en förvaltare att prestera en avkastning som är utöver 
den som marknaden presterar. Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att 
historiska kurser är inkorporerade i dagens kurser och således kan en förvaltare inte 
bygga sin strategi på att analysera historiska kurser för att försöka plocka ut vinnande 
aktier (Bodie et al., 2011, s. 375). Den semi-starka varianten av marknadseffektivitet 
innebär att det blir svårt att prestera en överavkastning genom fundamental analys av 
aktiebolagen. Det är inte tillräckligt att använda sig av information som är tillgänglig för 
allmänheten (som exempelvis årsredovisningar) på grund utav att andra investerare kan 
använda samma information och, mest troligt, komma fram till samma slutsatser. För att 
kunna generera någon form av överavkastning är det därför nödvändigt att ha tillgång 
till information som inte är tillgänglig för allmänheten. (Bodie et al., 2011, s. 376). 
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Under den starka formen av marknadseffektivitet är det mer eller mindre lönlöst att 
överhuvudtaget försöka slå marknaden eftersom att all information, både den som är 
tillgänglig för allmänheten och så kallad ”insider” information reflekteras i 
aktiepriserna. Denna sista version av marknadseffektivitet är väldigt extrem och 
knappast sannolik eftersom den förutsätter att alla investerare har tillgång till insider 
information och dessutom drar samma slutsatser utifrån den. Fama (1970, s. 388) 
beskrev denna form som en extrem nollhypotes. Implikationen av den effektiva 
marknadshypotesen för en förvaltare blir således att desto mer effektiv marknaden är, 
desto svårare blir det att prestera någon form utav överavkastning. 
 
För att mäta huruvida en fond har lyckats prestera en avkastning som är utöver vad som 
kan förväntas är det brukligt att fondens avkastning ställs mot olika riktmärken 
(benchmarks) som ofta består av ett index som speglar den marknad som fonden 
placerar i. Det hör även till vanligheterna att justera en fonds avkastning med dess 
risktagande. Eftersom en högre risk leder till större möjligheter för uppgångar likväl 
som nedgångar är det av vikt för investerare att dels veta om fonden tar en stor risk. Det 
är även viktigt att veta om en eventuell hög avkastning för fonden beror på att en 
förvaltare är skicklig, eller om förvaltaren helt enkelt tar stora risker med sina 
placeringar. Det finns idag flera modeller som brukar användas till just detta. Till de 
mest kända hör CAPM som utvecklades av flera forskare oberoende av varandra under 
1960-talet, Fama och French tre-faktormodell (1993) samt Carharts fyr-faktormodell 
(1997). Det ursprungliga området för dessa modeller är att beräkna en förväntad 
avkastning för finansiella tillgångar, men eftersom de inkluderar olika riskfaktorer 
brukar de även användas till att beräkna risk-justerade avkastningar. Anledningen till att 
de inbegriper dessa riskfaktorer är för att ta fasta på det faktum risken i finansiella 
tillgångar är det som förklarar dess pris. 
 
CAPM är en modell som enbart inkluderar en faktor och utvecklades av Sharpe (1964), 
Lintner (1965) samt Mossin (1966). Modellen bygger på Harry Markowitz (1952) 
portföljvalsteori. Den faktor som modellen bygger kring är betavärdet (β) vilket fångar 
den systematiska risken i en tillgång genom att beräkna kovariansen mellan tillgången 
och marknadens avkastning. Modellen ser ut på följande vis: 
 

𝐸 𝑅! = 𝑅! + 𝛽! 𝐸 𝑅! − 𝑅!  (1) 
 
𝐸 𝑅!  står för den förväntade avkastningen för en finansiell tillgång, förslagsvis en 
aktie. 𝑅! är avkastningen för en riskfri tillgång, vilket ofta utgörs av avkastningen på 
statsskuldsväxlar. 𝐸 𝑅! − 𝑅!  är den förväntade avkastningen för marknaden minus 
den riskfria räntan, även känt som marknadens riskpremie. Slutligen står 𝛽! för 
kovariansen mellan en enskild tillgångs avkastning och avkastningen på marknaden och 
fångar den systematiska risken i tillgången. Eftersom ursprungsmodellen används för att 
beräkna förväntad avkastning, och vi använder oss av historiska kurser i vår 
undersökning kommer vi att använda en omformulering av CAPM i vår studie. Denna 
använder som vi nyss nämnt observerad avkastning istället för förväntad och inkluderar 
ett intercept, känt som alfa (α). Den modifierade modellen ser ut på följande vis; 
 

𝑅!,! − 𝑅!,! = 𝛼! + 𝛽! 𝑅!,! − 𝑅!,! + 𝜀!,!  (2) 
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I denna modell är 𝛼!interceptet i regressionen och 𝜀!,! är feltermen. Alfavärdet (α) är ett 
accepterat sätt att mäta överavkastning för fonder och är den avkastning som inte kan 
förklaras av 𝛽! 𝑅!,! − 𝑅!,! . Michael Jensen (1968) var den första personen som 
identifierade detta sätt att mäta avkastning, och därför är modellen allmänt känt som 
Jensens Alfa. Denna modell utgör grunden för vår mätning av aktiernas risk-justerade 
avkastning, men tack vare forskningen från Fama och French (1993) samt Carhart 
(1997) kan vi bygga ut modellen med ytterligare tre faktorer. Storlek och värde som 
identifierades av Fama och French (1993) samt momentum som Carhart adderade till 
modellen (1997).  
 
Med storlek avser Fama och French (1993, s. 4) ett bolags marknadskapitalisering. 
Desto lägre marknadskapitalisering desto större risk är förknippat med att investera i 
bolaget. Detta medför en möjlighet att genom högre risktagande generera en högre 
avkastning, vilket vi vill kontrollera för i vår skattning av risk-justerad avkastning. Med 
värdefaktorn menas bolagens book-to-market ratio (Fama & French, 1993, s. 7). Ett 
undervärderat bolag kommer att ha ett lägre värde på aktiemarknaden än vad dess 
bokförda värde är, och det finns därför en möjlighet att generera en bra avkastning 
genom att investera i en sådan aktie. Givetvis så finns det en större risk även i sådana 
bolag, och även det är något vi vill kontrollera. Den fjärde faktorn som Carhart adderade 
är momentum-faktorn, den reflekterar det faktum att om en aktie har presterat bra den 
senaste månaden så är det en stor sannolikhet att den kommer fortsätta prestera bra även 
den kommande perioden (Carhart, 1997, s. 58).  
 
Om en förvaltare kan generera en överavkastning efter att vi justerat för risk återstår att 
se, men vi är även intresserade av att undersöka om det finns några faktorer som 
påverkar förvaltarens möjligheter till detta. Det finns ett flertal faktorer, och en som vi 
finner extra intressant är fondens förmögenhet. Chen et al. (2004) dokumenterar ett 
tydligt negativt samband mellan en fonds förmögenhet och dess prestation. Han finner 
att det är positivt för fonder att vara små och finner en statistiskt signifikant negativ 
påverkan från fondförmögenheten. Chen et al. (2004) härleder detta till 
likviditetsproblem för fonden samt organisatoriska orsaker. Påverkan från dessa faktorer 
är även mer uttryckt bland fonder som placerar i så kallade småbolag (Chen et al., 2004, 
s. 1300). Beckers och Vaughan (2001, s. 9) nämner i sin studie att fonder med en stor 
förmögenhet är mindre flexibla och får svårare att byta positioner tack vare detta. De 
nämner vidare att en stor fond även har en stor kurspåverkan i de aktier den handlar i 
(Beckers & Vaughan, 2001, s. 9). Det verkar således finnas argument för att en fond 
med stor förmögenhet bör prestera sämre än en fond med liten förmögenhet. 
 
Till skillnad från Chen et al. (2004) finner emellertid Elton et al. (2012) att fonder med 
en stor förmögenhet har en högre risk-justerad avkastning än mindre förmögna fonder. 
Ett sannerligen överraskande resultat jämfört med det Chen et al. (2004) fann under i sin 
studie. Även Ding et al. (2009) dokumenterar ett positivt samband mellan storlek och 
avkastning. De finner att små fonder ofta presterat bättre än stora fonder när det 
kommer till avkastning, men att efter risk-justering är det de stora fonderna som 
presterat bättre. Det verkar således vara en tudelad fråga, vilket vi anser gör området än 
mer intressant att studera. 
 
På den svenska marknaden är studierna få, men Dahlquist et al. (2000) finner ett 
negativt samband mellan förmögenhet och risk-justerad avkastning för så kallade 
allemansfonder. För vanliga aktiefonder finner han däremot ingen nämnvärd påverkan 
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åt något håll. Dahlquist genomförde sin studie på ett annorlunda sätt jämfört med Chen 
et al. (2004), och hans fokus var inte heller att studera relationen mellan förmögenhet 
och avkastning. Det är därför vi nu ämnar undersöka detta problem på den svenska 
marknaden, ovanstående problembakgrund och teorier mynnar ut i ett intressant 
problem som vi nu skall försöka hitta svaret på. 

1.3 Problemformulering, syfte och bidrag 
 
Utifrån vår problembakgrund och vår problemdiskussion har vi funnit ett intressant 
ämne att undersöka där det än så länge inte existerar nämnvärt mycket forskning, 
speciellt inte på den svenska marknaden. Detta har lett oss fram till följande 
problemformulering: 
 

”Föreligger det ett samband mellan fondförmögenheten och den risk-justerade 
avkastningen för aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige?” 

 
Vi kommer i denna studie beräkna den risk-justerade avkastningen för fonder i olika 
storlekar för att se om fonder med låg förmögenhet presterar en högre risk-justerad 
avkastning än fonder med en högre förmögenhet. En vanlig investerare skulle 
förmodligen nöja sig med att bara se till avkastningen för de olika fonderna för att dra 
sina slutsatser. Vi anser dock att det är viktigt för investeraren att veta om avkastningen 
bara härstammar från risk eller om det är en förvaltare som lyckats väl i sitt arbete. 
Vidare vill vi hjälpa investerare att hitta rätt i den djungel av olika fonder som existerar 
idag. Genom att undersöka huruvida förmögenheten är en påverkande faktor kan vi på 
så vis hjälpa investerare sortera ut ytterligare bland de fonder som idag existerar och 
göra valet något enklare. Vi kommer att undersöka den risk-justerade avkastningen 
utifrån beprövad teori som CAPM, Fama och French tre-faktor modell samt Carharts 
fyr-faktor modell. Vi kommer sedan använda oss av tvärsnittsregressioner för att 
undersöka om det föreligger något negativt samband mellan fondförmögenhet och 
avkastning. Detta innebär att vi replikerar den studie som Chen et al. (2004) 
genomförde på den amerikanska marknaden, för att se om vi kan finna samma samband 
i Sverige. 
 
Syftet med denna studie blir därför att skatta risk-justerade avkastningar på den svenska 
marknaden för fonder med olika förmögenhet. Därefter kommer vi med hjälp av 
tvärsnittsregressioner kontrollera om det föreligger något samband mellan en fonds 
förmögenhet och avkastning. Vi kommer även att bryta ned vår undersökning i olika 
tidsperioder för att se hur detta har utvecklats över tid och tillföra robusthet för studien. 
Genom denna studie hoppas vi kunna hjälpa investerare att lättare välja fonder, men 
även hjälpa fondbolag och förvaltare med insiktsfull kunskap om hur förmögenheten 
påverkar en fonds prestation. 
 
Vi anser att ovanstående problemformulering är klart intressant att undersöka då det 
verkar vara en tudelad fråga inom forskningen, huruvida fondförmögenheten har en 
negativ påverkan eller ej på en fonds avkastning. Vi ser därför att vi har tydliga och 
relevanta bidrag med denna studie, såväl praktiskt som teoretiskt. Teoretiskt ser vi att vi 
gör åtminstone tre empiriska bidrag till forskningen på fonder. För det första studerar vi 
den svenska marknaden, där det hittills gjorts väldigt få studier. Vi använder en 
beprövad teknik som nyttjats i USA och är således en av få studier som är helt 
fokuserad på förmögenheten. Jämfört med de studier som finns i Sverige har vi även en 
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nyare och längre tidsperiod. Detta gör att vår studie blir mer robust då vi har fler 
observationer att tillgå. Sist men inte minst genomför vi vår studie med en viktig 
distinktion från den studie vi replikerar då vi istället för att använda den klassiska 
beräkningen av HML-faktorn nu använder en faktor beräknat på ett nytt sätt som ligger 
närmre det sanna book-to-market värdet samt fångar den naturliga negativa 
korrelationen mellan HML och momentum-faktorn. Vidare anser vi även att vi har 
tydliga praktiska bidrag som fondinvesterare i Sverige kan dra nytta av. Till att börja 
med beräknar vi risk-justerad avkastning för fonder i olika storlekar vilket blir en tydlig 
indikation på vilken typ av fond som presterar bättre, en fond med låg eller hög 
förmögenhet. Vi kommer sedan även undersöka om det är förmögenheten som är en 
påverkande faktor eller om eventuella resultat stammar från andra förklaringar. Därför 
kommer fondinvesterare få en god indikation på vilka fonder det lönar sig att investera 
i, med hänsyn till fondernas förmögenhet. 

1.4 Avgränsningar 
 
I denna studie gör vi ett fåtal avgränsningar. Till att börja med studerar vi aktiefonder 
med placeringsmarknad i Sverige. Detta gör vi dels för att kunna jämföra fondernas 
avkastning med andra genomförda studier, men även för att kunna hitta ett bra substitut 
för marknadsportföljen som spelar en central roll i flertalet av de modeller vi använder 
oss utav. För det andra använder vi oss bara av fonder som är registrerade i Sverige. 
Med hjälp av denna avgränsning behöver vi ej ta hänsyn till olika skatteskillnader som 
kan finnas mellan olika länder. Vidare var det en nödvändig avgränsning för oss 
eftersom finansinspektionen enbart får rapporter från de fonder som är registrerade i 
Sverige. Det innebär således att en fond som är registrerad i exempelvis Luxemburg inte 
rapporterar sin förmögenhet till finansinspektionen. Detta blir ett uppenbart problem för 
oss då förmögenheten är en central del utav vår studie. Vidare är en tydlig distinktion att 
vi använder aktivt förvaltade aktiefonder. Detta innebär att vi exkluderar passiva 
indexfonder, hedgefonder och räntefonder. Detta främst eftersom det kan vara svårt att 
jämföra resultat mellan dessa då de styrs av olika typer utav regleringar samt har olika 
mål med förvaltningen. Vi har begränsat vår tidsperiod till att avse perioden 2001 till 
och med 2013. Detta eftersom vi använder förmögenhet som släpar ett år, och den datan 
inte finns tillgänglig via finansinspektionen innan millennieskiftet. Detta har lett till att 
vi kan ta vår data från tidigast det sista kvartalet 2000, som vi sedan använder för 
undersökningsåret 2001. Vi har, med tanke på att undersökningsperioden inleds först 
efter millennieskiftet försökt gottgöra för detta genom att ha så lång period som möjligt, 
därav slutdatumet 2013-12-31. Med dessa begränsningar känner vi oss säkra på att vi 
kommer få ett resultat som lämpar sig för analys samt att vår studie håller en god 
kvalitet.    
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2. Metodologiska utgångspunkter 
 
I följande kapitel redogör vi för våra metodologiska utgångspunkter. Vi inleder med att 
presentera studiens perspektiv för att bygga vidare med den förförståelse vi författare 
bär med oss både ur ett teoretiskt samt socialt perspektiv. Efter det presenterar vi vårt 
angreppsätt samt den kunskapssyn som präglar vår studie. Valet av metod föll sig 
naturligt och detta återges i metodval och motiveras tydligt. Vidare går vi igenom hur vi 
sökt vår litteratur samt hur vi kritiskt ställt oss mot våra källor och den data vi använt 
oss utav. Avslutningsvis bedömer vi studiens etiska och samhälleliga konsekvenser. 

2.1 Perspektiv 
 
Vid vårt val av perspektiv valde vi att fokusera på privatpersoner samt fondförvaltare 
och fondbolag som investerar på den svenska aktiefondmarknaden. Då vi utgår från 
svenska aktiefonder blir det ett perspektiv utifrån investerare som har tillgång till de 
fonder som investerar just i Sverige. Vår studie kommer dock att rikta sig mer mot de 
spekulanter som har en större förståelse för finansiella termer. Då vi ämnar undersöka 
om fonder med låg fondförmögenhet presterar bättre än de med hög förmögenhet har vi 
valt att lägga till en dimension till tidigare värderingsverktyg av förväntad avkastning på 
fonder. Detta innebär att vi kommer att presentera våra resultat så de blir förståeliga för 
en investerare med högre förståelse för olika värderingsverktyg samt finansiella termers 
betydelse och funktion.  
 
Då spekulanter kan innefatta allt ifrån den enkle “amatör-fondspararen” till de som 
arbetar aktivt med investeringar till vardags, riktar vi in studien på en nivå som gör den 
förståelig för de med en högre förståelse för termer inom finansvärlden. Då ”amatör-
fondspararen” kan få hjälp av investerare att hantera sina portföljer anser vi ändå att 
studiens resultat når majoriteten av svenska fondsparare. Genom detta når vi de flesta 
svenska investerare indirekt genom att studien varit till gagn för de som aktivt förvaltar 
portföljer åt privatpersoner samt de som har en högre förståelse för finansiella termer 
och hur finansmarknaden fungerar. Fondbolag kan mycket väl använda sig av våra 
resultat i deras förvaltning av fonder och därigenom i deras rekommendationer till deras 
kunder. 
 
Vi funderade över att göra studien förståelig för de flesta investerare genom att förenkla 
termologin och lägga förklaringar av våra instrument samt resultat på en enklare nivå. 
Detta hade dock påverkat studiens trovärdighet enligt oss då ett allt för simpelt språk 
skulle sänka studiens nivå ur ett vetenskapligt perspektiv. Vi vill återigen lyfta de fakta 
att genom att vi kan nå fondbolagens förvaltare med våra resultat, anser vi ändå att 
studien når en stor del av den totala befolkning som investerar i fonder.  
 
Även om vår studie genomförs främst ur en fond-investerares synvinkel har vi 
naturligtvis även ett akademiskt perspektiv på vår studie. Utifrån ett akademiskt 
perspektiv kommer vår studie vara av intresse för de som ytterligare vill undersöka om 
det finns dimensioner som påverkar aktiefonders avkastning. Genom att vi testar fonder 
med olika stor fondförmögenhet kommer vi kunna bidra akademiskt med våra 
upptäckter kring detta. Även det faktum att det är få studier som genomförts på den 
svenska marknaden innebär att vi gör ytterligare ett akademiskt bidrag. 
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2.2 Förförståelse 
 
Vi båda författare har bidragit med förförståelse till det område vi ämnar undersöka. 
Mycket kring den teoretiska förförståelsen är lik för oss båda två, då vi studerat samma 
period och samma kurser under vår akademiska karriär. Där det skiljer sig är i den 
socialt grundande förförståelsen där Fredrik från sitt arbete fått en annan insyn i vårt 
ämnesområde. Vi kommer nedan att redogöra för vilken effekt våra olika förförståelser 
har på vår studie. 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
 
Den teoretiska förförståelsen vi tillförskaffat oss har till stor del sitt ursprung från våra 
studier på Handelshögskolan (USBE) vid Umeå Universitet. Vi båda har läst 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management och fördjupat oss 
inom Financial Management. Genom hela programmet har vi tillförskaffat oss teoretisk 
förståelse för många ekonomiska modeller, hur vi skall resonera kring ekonomiska 
frågeställningar och även hur vi kritiskt ifrågasätter dessa. Vi fick vår främsta kunskap 
kring finansieringsfrågor och hur olika investeringsalternativ kan utvärderas vid vår 
sjunde termin, då vi bägge fördjupande oss i området genom att läsa Financial 
Management. I denna kurs blev vi introducerade till en mängd investeringsbegrepp och 
diverse sätt att utvärdera portföljer. Det var även under denna kurs vi intresserade oss 
för att undersöka huruvida fondförmögenhet är en dimension som ytterligare kan 
förklara förväntad avkastning. 
 
I alla moment inom Financial Management har CAPM varit modellen som använts för 
att beräkna förväntad avkastning. CAPM tycks således vara en av de modeller som 
flitigast används vid värderingar av olika finansiella instrument. Detta får oss att dra 
slutsatsen att det finns mycket stöd till just CAPM som modell. Dock har vi även 
uppmärksammat att det existerar en stor mängd kritik mot modellen, som vi fått 
presenterat för oss under våra kurser, detta gjorde då oss intresserade av att undersöka 
om det finns något som höjer förklaringsgraden för förväntad avkastning.  
 
Här saknades det då en viss teoretisk förförståelse för oss. Även om vi blivit hastigt 
introducerade till att det finns andra värderingsverktyg som lägger till fler faktorer än 
vad CAPM gör, var det något vi inte hade lika djup förförståelse för. Till exempel 
kommer vi använda oss av Fama & French tre-faktormodell och Carharts fyr-
faktormodell vilka är modeller vi bara flyktigt blivit introducerade till. Vi känner dock 
att vi är tillräckligt bekanta med terminologin och logiken bakom de andra modellerna 
vi kommer att använda oss av genom vår teoretiska bakgrund. Det vi däremot behövde 
var att tillförskaffa oss förståelse för hur vi skulle resonera kring och addera 
dimensionen om fondförmögenhet.  
 
Förförståelse är något som formar det sätt vi väljer att se på verkligheten mer än vad vi 
oftast är medvetna om. (Thurén, 2007, s. 58) Då vi författare tillförskaffat oss liknande 
teoretisk förförståelse är det av vikt att vi diskuterar noga igenom de olika slutsatser vi 
drar för att verkligen se utifall vi är för färgade av det vi tidigare läst. Vi vill dock hävda 
att våra resultat och slutsatser inte blir färgade av vår teoretiska förförståelse, detta då 
kvantitativ metodik är starkt förknippat med objektivitet samt faktiska bevis. 
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Då vår teoretiska förförståelse är god när det kommer till de prissättningsmodeller som 
används är vi väl medvetna om både de positiva sidorna av dem, men även de negativa. 
Vi är således medvetna om att det finns mycket kritik mot kanske framförallt CAPM, 
men även de andra modellerna, och kommer ta det med oss genom resten av denna 
studie. Detta hjälper oss även bättre tolka och kritiskt ifrågasätt den teoretiska grund vi 
använder oss av för att förklara förmögenhetens påverkan.  

2.2.2 Social förförståelse 
 
Utöver teoretisk förförståelse finns det även en socialt grundad förförståelse. Vi båda 
har ett utbrett intresse gentemot investeringar i aktier och fonder. Detta har visat sig 
genom att vi båda alltid sparat pengar i både fonder och även aktier. Detta har gjort att 
vi intresserat oss för frågeställningar kring det privata sparandet. Vi har även bekantat 
oss med avkastningsmått och riskfaktorer kring val av våra olika fondportföljer. Allt 
detta har givit oss en bas i vår förståelse kring finansiellt sparande. 
  
Fredrik har vid sidan av sina studier arbetat på bank de senaste tre åren. Vilket givit 
honom en god förståelse för finansiella frågeställningar kring det privata sparandet. Han 
har även blivit utbildad av sin bank i ekonomiska ämnen som banken anser vara av vikt 
för att hantera privatpersoners olika frågeställningar. Han har även fått applicera sin 
teoretiska förståelser från sina studier i praktiken vilket givit honom än större förståelse 
för de olika fenomenen som finns vid privata investeringar. Bland annat har han blivit 
varse om gemene mans oro kring val av finansiellt sparande. 
 
Vår socialt grundade förförståelse anser vi inte ska ha någon större påverkan på vår 
studie då vi ämnar att statistiskt och kvantitativt undersöka vårt problemområde. Vi 
anser vidare att denna förförståelse inte heller har någon effekt på vårt val av metod och 
angreppssätt. Ser vi sedan till analys och diskussion kan det ligga en viss risk i att 
bägges förförståelse kan inverka på hur vi tolkar våra resultat. Därför har vi presenterat 
hur vår förförståelse inom valt ämne uppstått och ger er som läsare en möjlighet att 
tolka själva hur vår förförståelse kan ha påverkat studien. 

2.3 Metodval 
 
Av de två vanligaste forskningsstrategierna föll valet på en kvantitativ 
forskningsmetodik. Utifrån vårt perspektiv av studien, angreppsätt och vår kunskapssyn 
valde vi att göra en kvantitativ undersökning av aktiefonder på den svenska marknaden. 
Detta val kan ses som det självklara och vi kommer nedan påvisa varför. 
 
Vår undersökning kommer använda faktiska siffror som skall användas för att verifiera 
eller förkasta vår frågeställning kring fondförmögenhet och om fonder med låg 
förmögenhet ger högre risk-justerad avkastning. Detta är, som vi kommer motivera i vår 
angreppsätt, ett undersökningsområde som passar väl till det deduktiva angreppsättet. 
Då vi analyserar historiska siffror för varje aktiefond vi berör i vår undersökning och de 
facto att vi ämnar behandla en större mängd fonder för att kunna dra slutsatser blir valet 
väldigt naturligt. Vi kommer även utifrån den data vi samlar in testa detta mot våra 
teorier genom att försöka besvara vår frågeställning, vilket följer den linjära processen 
vid ett deduktivt angreppssätt. Eftersom vår kunskapsteoretiska ståndpunkt är den 
positivistiska, vilket vi redogör för senare, blir valet av kvantitativ metod naturligt då 
dessa ofta hänger samman. (Bryman, 2008. s. 40).  
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Genom att vi kommer att hämta all data från Morningstar och finansinspektionen blir 
vår analys något som beskrivs som en sekundäranalys. Enligt Bryman är en 
sekundäranalys en analys där data inte är genererat från forskarna själva. (2008, s. 300). 
Detta val av metod är något som tydligt utgår från hur tidigare forskare arbetat kring 
liknande frågeställningar. Ser vi till hur Chen et al. (2004), Fama & French (1993) samt 
Carhart (1997) med flera har lagt upp sina undersökningar är valet alltid kvantitativ 
metod. Detta styrker vårt val av metod.  
 
Kvalitativ forskning är vanligen mer inriktat på ord och tolkning av dessa istället för 
faktiska siffror (Bryman, 2008, s. 340). Om studien hade haft som utgångspunkt att 
undersöka hur fondförvaltare tänker på de olika dimensioner som påverkar fonder och 
hur de gör sina val, hade ett kvalitativt metodval fallit sig mer naturligt. Då detta inte är 
fallet för vår studie blir valet av kvantitativ metod naturligt. 

2.4 Angreppssätt 
 
Det förefaller sig naturligt för oss att välja det deduktiva angreppsättet i denna studie. 
Det deduktiva angreppssättet innebär att vi kommer utgå från tidigare forskning för att 
antingen kunna bekräfta eller förkasta deras teorier. (Thurén, 2007, s. 29) Detta passar 
väl till vår undersökning då vi ämnar undersöka om fondförmögenheten har någon 
påverkan på avkastningen för fonder.  
 
Då vi kommer att utgå från existerande teori och sedan empiriskt testa huruvida dessa 
teorier stämmer i praktiken för att kunna svara på vår problemformulering blir det 
metodologiska angreppsättet det deduktiva. Vi kommer testa huruvida fonder med låg 
fondförmögenhet presterar en högre risk-justerad avkastning jämfört med fonder som 
har en hög fondförmögenhet, samt om förmögenheten i sig är en påverkande faktor. Vi 
kommer således genom de resultat vi finner kunna besvara vår problemformulering med 
hjälp av existerande teorier. Detta är något som stämmer väl överens med vad som 
beskrivs som det deduktiva angreppsättet (Bryman, 2008, s. 26-28).  
 
Utifrån vår teori det bli klart för oss vilken data vi är i behov av för att kunna verifiera 
eller förkasta våra teser. Detta är något som även detta tydligt följer den deduktiva 
processen. Nedan i figur 2 illustreras Brymans (2008, s. 26) deduktiva process. 
 

 
Till skillnad mot det deduktiva angreppsättet finns det ett angreppsätt som kallas det 
induktiva. Grundtanken med att ha ett induktivt angreppssätt är att man via 
observationer och resultat angriper teorin. Grundideologin bakom detta angreppsätt är 
att ingen teori ska påverka datainsamlingen, utan datan skall hanteras förutsättningslöst. 
(Bryman, 2008, s. 28-29) Vi vill hävda att detta sätt att angripa studien inte är 
genomförbart för oss. Då vi som utgång har tydligt befintliga teorier som CAPM, Fama 
& French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell blir det i det närmsta 
omöjligt att angripa datainsamlingen förutsättningslöst. Addera även det fakta att vi vill 

Teori Frågest
ällning 

Datains
amling  Resultat 

Frågeställ
ningen 

bekräftas 

Ev. 
Omformule

ring 

Figur 2. Angreppsätt på studie 
Källa: Bryman, 2008, s.26 (Egen bearbetning) 



 
 

13 

addera ytterligare en dimension till dessa befintliga teorier så blir det än tydligare att det 
är det deduktiva angreppsättet som passar vår studie bäst.  
 
Bryman (2008) skriver dock att det deduktiva angreppsättet har inslag av induktion i sig 
genom att vid slutet av studien kan forskare vara tvungna till att samla in ytterligare 
information till hur olika betingelser kan förhålla sig (s. 28). Detta går väl i hand med 
hur vi arbetat i studien. Vid våra slutsatser samt diskussion om våra resultat blev vi 
tvungna att införskaffa ytterligare information om hur fondförmögenheten kan påverka 
fonders risk-justerade avkastning. 

2.5 Kunskapssyn 
 
Vår studie ämnar undersöka huruvida fonder med låg fondförmögenhet presterar en 
högre riskjusterad avkastning än fonder med hög fondförmögenhet. Vi kommer att 
undersöka detta med aktiefonder som investerar på den svenska marknaden. 
Undersökningen genomförs med hjälp av historisk data och stöd av teorier och modeller 
som kräver användandet av konkreta siffror. Vi kommer således att använda oss av 
kvantitativ data för att undersöka vårt problem eftersom en större mängd data kommer 
behövas samt det faktum att även tidigare studier kring fondförmögenheten använder 
sig av kvantitativ datainsamling. Detta tillvägagångsätt brukar oftast kopplas ihop med 
en positivistisk kunskapssyn. Positivismen är en kunskapsteori som ämnar använda 
naturvetenskapliga metoder på den sociala verkligheten. (Bryman, 2008, s. 30). 
 
Att ha denna kunskapsteoretiska ståndpunkt får ett antal konsekvenser för en 
undersökning, vilket vi kommer redogöra för här. För det första nämns att det endast är 
företeelser som kan bekräftas via sinnen som är kunskap. Detta innebär således att vi 
bara kommer kunna dra slutsatser om faktiska upptäckter. (Bryman, 2008, s. 30). Vi har 
endast kunnat dra våra slutsatser genom de resultat vi uppnått, detta går bevisligen i 
hand med denna kunskapssyn. Den positivistiska kunskapssynen innebär vidare att den 
teoretiska referensramen skall användas till att generera hypoteser alternativt 
frågeställningar som sedan prövas vilket även det är tydligt genom vår tidigare nämnda 
angreppsätt till denna studie. Kunskap uppnås därefter genom insamlandet av fakta 
vilket vi gjort genom vår datainsamling. Dessutom ska forskningen vara värderingsfri, 
med andra ord objektiv, vilket vi också varit. Detta då som tidigare nämnt att kvantitativ 
metodik är starkt förknippat med objektivism. Slutligen skall det finnas en distinktion 
mellan vetenskapliga och normativa påståenden vilket vi tydligt följt genom att vi 
genomgående hänvisat till författare vid våra vetenskapliga påståenden. (Bryman, 2008, 
s. 30)  
 
Den hermeneutiska kunskapssynen syftar, i motsats till en positivistisk kunskapssyn, till 
att fokus ligger på den sociala kontext i vilken texter produceras. Om en källa tolkas 
skall även det vägas in av vem, var och hur omständigheterna förhöll sig då texten 
skrevs. Detta är något som ofta passar väl med en kvalitativ forskningsansats. (Bryman, 
2008, s. 507-508) Eftersom vi genom vår positivistiska syn och kvantitativa 
datainsamling kommer ange ett svar på vår frågeställning baserat på faktiska siffror 
utifrån vår data, är detta tydligt mer applicerbart på det positivistiska synsättet på 
kunskap. 
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2.6 Litteratursökning 
 
”En litteratursökning bygger som ett första steg på en noggrann genomgång av böcker, 
tidskrifter och rapporter.” (Bryman, 2008. s. 113). Vi har grundat den största delen av 
vår litteratursökning från tidigare kurser som huvudutgångspunkt till de olika modeller 
samt metoder vi använt oss utav. Detta har vi även kompletterat med en mängd 
vetenskapliga artiklar. De artiklar som vi använt oss av i denna studie har främst 
tillförskaffats genom litteratursökning via Umeå Universitetsbibliotek. Då vi sökt de 
vetenskapliga artiklar vi använt oss av har vi framförallt använt EBSCO Business 
Source Premier. Då vi sökte våra vetenskapliga artiklar var det av vikt att noga välja 
nyckelord. Bryman (2008, s. 116) nämner vikten av att hitta några nyckelord som passar 
undersökningsområdet som forskarna efterfrågar att undersöka. Då vår teoretiska 
förförståelse inom vårt forskningsområde har sin grund i kursen Financial Management 
som undervisades med engelska som grundspråk för terminologi, har även vi använt 
engelska som språk vid våra sökningar efter vetenskapliga artiklar. Följande är de 
viktigaste nyckelorden vi använt oss av; fund size, mutual funds, CAPM, Fama & 
French three factor modell, Carhart four factor modell, risk adjusted return. 
 
För att vidare undersöka hur pass relevanta de artiklar vi spårat fram är har vi dels 
undersökt hur pass ofta dessa är benämnda i andra arbeten som berör liknande 
undersökningsområden. Vi har även undersökt de olika artiklarnas referenslista för att 
se om det finns ytterligare relevanta artiklar att utkristallisera ur dessa. Denna process 
vid vår litteratursökning liknar det förslag som Bryman (2008) presenterar i sin bok (s. 
117). Den passade oss väl och fungerade med ett gott utslag i den litteratur som utvanns 
ur våra sökningar. 

2.7 Källkritik 
 
Nedan redogör vi får hur vi bedömt våra teorier, modeller, metoder samt datainsamling. 
Vi avslutar kapitlet med att redogöra för vår medvetenhet kring vår datainsamling. 
Källkritikens primära syfte är enligt Thurén (2005, s. 8) att värdera källor samt bedöma 
dess trovärdighet. För att vi skulle kunna bedöma samt värdera våra källor valde vi att 
följa fyra kriterier vid granskning av källor. Dessa var: äkthet, tidssamband, oberoende 
och tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13).  
 
Det första kriteriet är äkthet, vilket innebär att källan inte är en förfalskning. (Thurén, 
2005, s. 19) Vi har noga undersökt huruvida citerade artiklar är omnämnda i andra 
arbeten för att på så viss kunna bedöma deras äkthet. Det andra kriteriet vi använt oss av 
är tidssamband, vilket var ett kriterium vi var tvungna att noga förhålla oss till. Vad som 
menas med tidssamband är att det finns större anledning att tvivla på en källa ju längre 
tid sedan det gått som den publicerades (Thurén, 2005, s. 13). Då grunden av våra 
teorier härstammar från Markowitz portföljvalsteori, daterad bak till år 1952, har vi 
noga vägt in kritik mot metod och modeller som vi använt. Vi har även använt aktuella 
undersökningar av använda modeller samt adderat utvecklingar av dessa modeller för 
att bekräfta deras användbarhet även i nutid. Men då äldre teori lagt grunden till en stor 
mängd av de teorier som används i nutid i lärosyfte bedöms våra teorier, modeller samt 
metoder ändå ha ett starkt tidssamband trots vissa kan dateras bak mer än 50 år i tiden. 
Som tredje kriterium finner vi det som kallas oberoende. Med oberoende menar Thurén 
att källan inte ska vara en avskrift eller referera en annan källa (2005, s. 13). Vi har 
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utgått från en mängd av källor som grundat sina egna teorier och modeller. Men vi har 
även kompletterat dessa med mer aktuella källor som testat teorier samt utvecklat dessa 
i nutid. Grunden från våra källor är dock enligt detta kriterium oberoende. Som sista 
kriterium finner vi det av tendensfrihet. Vilket syftar till att de som ligger bakom källan 
inte har något personligt intresse av att presentera en felaktig bild av verkligheten i dess 
forskningsområde (Thurén, 2005, s. 13). Detta kriterium har tagits i beaktning genom 
att vi endast använt oss av källor som publicerats i vetenskapliga databaser. Detta gör att 
vi bedömer våra källor som tendensfria.  
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att alla våra teorier och dess modeller är noga 
kontrollerade utifrån tidigare nämnda kriterium. Då vi har använt oss av modeller som 
är relativt gamla var det viktigt för oss att hela tiden komplettera dessa med mer aktuella 
studier. Detta för att bedöma om de fortfarande var applicerbara. 
 
Data som vi har samlat in har vi fått skickat till oss från Morningstar. Då vi har använt 
oss av alla aktiefonder som har placeringsmarknad på den Svenska marknaden är 
mängden fonder relativt stort. Detta gjorde att vi bedömde att vi behövde månatlig 
avkastning för alla fonder. Vi fick därmed varje fonds avkastning från det sista datumet 
varje månad. Då Morningstar oftast används som hjälp till studenter för insamling av 
liknande data för andra rapporter har vi gjort bedömningen att de inte har något intresse 
av att fabricera vår efterfrågade data. Dock gjorde vi ett antal stickprov och jämförde 
mot historiska kurser som vi kunde finna via Thomson Reuters Datastrean. Dessa 
överensstämde med den data vi fick av Morningstar vilket gjorde att vi drog slutsatsen 
att våra kurser var korrekta. 
 
Vid insamling av varje förmögenhetsdatan har vi gjort det aktiva valet att samla in data 
för varje fonds förmögenhet från sista kvartalet varje år under vår undersökta tidsperiod. 
Vi gjorde detta val eftersom vi inte kunde finna alla våra fonder i varje inrapporterat 
kvartal. Vi har gjort bedömningen att hade vi tagit varje kvartals rapporterade 
fondförmögenhet hade dels bortfallet på fonder blivit större och därav även kvalitén på 
senare analys. Vi kommer i våra rekommendationer för fortsatt forskning redogöra för 
att detta kan vara en utveckling av vår studie. 

2.8 Sanningskriterier 
 
Vi har valt att introducera läsaren för våra sanningskriterier redan här. Detta för att 
påvisa att de är något vi använt och tänkt på noga genom arbetet och för vi tror det ger 
läsaren än klarare bild av framförallt arbetet med kapitel 4 – praktisk metod. Detta 
kapitel har uppdaterats under arbetets gång och även vid slutprodukten. 
 
Bryman (2008, s. 49) beskriver att de tre viktigaste kriterier som finns för att kunna 
bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning är; reliabilitet, replikation samt 
validitet. Dessa kriterier är extra viktiga att ha förståelse för vid bedömning av en studie 
som genomförts med kvantitativ metod. Vi lyfter här de olika kriteriernas generella drag 
och hur detta har påverkat vår studies utformning. 
 
Reliabilitet syftar till huruvida studiens resultat skulle bli liknande om studien skulle 
fullföljas på nytt. Detta kriterium är extra viktigt att tänka igenom då en kvantitativ 
studie har realiserats vilket är fallet för oss. Detta då det kan vara intressant att se hur 
pass stabilt studiens resultat är. Då vi utgår från en liknande studie som utförts av Chen 
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et al. (2004) kommer vi kunna jämföra våra resultat med denna studie vilket tydligt går i 
hand med hur vi bedömer studiens reliabilitet. Då vi studerat en annan marknad och en 
annan tidsperiod än Chen et al. (2004) kan vi förvänta oss att våra resultat kommer 
avvika en del från deras. Vi anser dock ändå att vår studies reliabilitet är av god nivå då 
vi replikerat deras utförande. 
 
Replikations-kriteriet är snarlikt reliabilitet. Detta kriterie syftar till huruvida studien 
kommer att kunna reproduceras alternativt upprepas för andra (Bryman, 2008, s. 49). 
Eftersom vi till stor del replikerat tidigare studier då vi byggt vår studie påvisar detta 
dessa studiers goda grad av replikationskriteriet. Däremot har vi tydligt sett brister, 
framförallt i beskrivandet av metod, i de flesta studier vi utgått ifrån. Detta har gjort att 
vi varit extra noga med att tydligt presentera vår praktiska metod för att kunna hävda att 
denna studies replikerbarhet är hög. (Bryman, 2008, s. 49) Det som är av vikt att tänka 
på vid eventuell replikering av vår studie är att olika tidsperioder kan ha olika påverkan 
på resultat. Till exempel kan en period som innefattar två ekonomiska kriser få ett 
resultat som skiljer sig stort mot en lika lång period men som saknar ekonomiska kriser. 
Samma gäller det faktum att olika marknader har olika egenskaper och därav kan ge 
olika utslag.  
 
Det sista kriteriet är validitet, vilket syftar till om huruvida slutsatserna som alstrats 
hänger ihop eller inte. För kvantitativ forskning (som vi utför) beskrivs det vidare att 
mätningsvaliditet är det som är viktigt att ha i åtanke. Detta syftar till att kontrollera 
huruvida forskarna undersöker det de påstår sig undersöka. (Bryman, 2008, s. 50). Vi 
har som tidigare nämnt utgått från teorier som vi båda är väl bekanta med. Vi har även 
utgått från andra studier som använt samma modeller som vi kommer utgå ifrån till vår 
resultatinsamling. Detta gör att bedömningen är att vår validitet håller hög nivå. 
 

2.9 Etiska- samt samhälleliga effekter  
 
Det finns fyra etiska principer som en forskare inom samhällsvetenskap bör fundera 
över vid utformningen av deras studie. Dessa principer är introducerade av Diener & 
Crandall (1978) men citeras av Bryman (2008). Dessa är (Bryman, 2008, s. 132):  
 

1. Om det förekommer någon skada för deltagarnas del 
2. Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 
3. Om man inkräktar på privatlivet 
4. Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar 

eller undanhållande av viktigt information 
 
Den första principen syftar till det faktum att deltagare i en studie kan få negativa 
effekter utifrån vissa resultat. Detta kan forskare kringgå genom att anonymisera 
deltagarnas medverkan. (Bryman, 2008, s. 133) Det som kan nämnas är att bakom varje 
fond vi har inkluderat i vår undersökning finns det en eller några förvaltare. Påvisar vi 
negativa effekter av fonders förmögenhet från till exempel fonder med hög 
fondförmögenhet kan våra resultat påverka de som arbetar med större fonder. Denna 
eventuella negativa effekt på de fondbolag som har fonder med hög fondförmögenhet 
skulle på sikt skada fonder med låg förmögenhet. Skulle alla börja investera i fonder 
med låg nivå av förmögenhet skulle det då kunna leda till sämre resultat även för dessa. 
En spiral av negativa effekter som känns orealistisk att det skulle ske, men risken finns. 
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Vi har delat våra fonder i fem portföljer baserat på deras förmögenhet och där vi har 
deras enskilda resultat dolda som ett genomsnitt för portföljen. Vi anser därmed att vi 
inte pekar på någon enskild förvaltingsbyrå i vår analys och våra slutsatser. 
 
Till den andra etiska principen vilket syftar till brist på samtycke från deltagarnas sida 
kan vi konstatera att denna princip inte innefattar några etiska problem för oss. Alla 
fonders historiska kurser samt fondförmögenhet är offentlig information vilket 
fondbolagen är skyldiga att redovisa. Detta medför att eventuell brist på samtycke från 
våra deltagare bara kan förekomma som en önskan dock inget krav. 
 
Den tredje principen berör intrång i privatlivet. Vi kan även här påvisa att detta inte är 
något som vållar oss några problem i studien. Denna tredje princip innebär att alla 
studerade har rätt till anonymitet om så krävs. (Bryman, 2008, s. 138) Återigen har vi 
endast använt oss av offentlig information som fonders kurser samt deras 
fondförmögenhet. All denna data har sedan brutits ner och vi har skapat fem portföljer 
utifrån fondernas förmögenhet. Detta gör att även om vi använt enskilda fonders kurser 
samt förmögenhet till våra beräkningar, hålls de enskilda fondbolagens olika resultat 
anonyma då de endast är en deltagare i våra olika portföljer. Detta gör att vårt intrång i 
privatlivet, av våra studerade fondbolag, är små. 
 
Som fjärde etiska princip finner vi den om falska förespeglingar. Bryman (2008) 
nämner ett par etiska riktlinjer bakom denna princip. Den första är det att det inte är rätt 
att göra falska förespeglingar och för det andra kan samhällsforskares rykte bli skadat 
(s.138). Vi som författare har aldrig ens övervägt tanken att fabricera data för att kunna 
göra falska förespeglingar. Vi kan med eftertryck säga att alla datahantering och alla 
våra resultat är generade utifrån korrekt uppställda ekvationer och att beräkningarna har 
utförts enligt korrekt metodik.  
 
Utöver dessa forskningsetiska riktlinjer har vi även resonerat utifrån Civilekonomernas 
etiska riktlinjer i yrkeslivet. Då vi efter avslutad och godkänd rapport kommer vara 
utbildade ekonomer är detta också viktigt för oss att väva in. De etiska riktlinjer en 
civilekonom, i yrkesrollen, skall följa är (Civilekonomerna, 2014) 
 

• Kunskap 
• Integritet 
• Hederlighet 

 
Med kunskap syftar det till att ekonomen skall anta ett reflekterande förhållningsätt 
(Civilekonomerna, 2014). Då vi under hela rapportens uppbyggnad och utförande 
reflekterat över våra val kontinuerligt anser vi oss följa denna etiska riktlinje väl. 
 
Ser vi till riktlinjen om integritet syftar det till att ekonomen förväntas vara fri från 
otillbörlig påverkan, samt värna om både ens egna och andras integritet 
(Civilekonomerna, 2014). Vi har inte inskränkt i någons privatliv och har hela tiden 
respekterat allas yrkesroller i den mån vi har analyserat dessa.  
 
Med Hederlighet menas att vi inte lockas av girighet samt att vi motarbetar korruption 
(Civilekonomerna, 2014). Detta har vi tydligt motverkat genom att våra resultat är 
korrekt redovisade. Vi hade kunnat fabricera resultaten för att för egen vinning kunna 
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dra fördelar i våra privata investeringar. Detta har vi inte gjort och vi anser oss att vi 
följt den hederliga riktlinjen till 100 %.  
 
Vidare presenteras det även riktlinjer som en civilekonom förväntas förhålla sig till i 
relation med dess omvärld. Dessa är som följer (Civilekonomerna, 2014);  
 

• Intressekonflikt 
• Transparens 
• Hållbarhet 

 
Intressekonflikt syftar till att ekonomer kan ha en konflikt med det egna intresset kontra 
utomstående aktörers intresse (Civilekonomerna, 2014). Då vi inte skriver på uppdrag 
av något företag och inte får något anslag av någon för vår studie, blir vår undersökning 
oberoende. Vi själva har inga incitament till att fabricera våra resultat. Vilket gör att 
risken för intressekonflikt är låg. 
 
Med transparens menas det att ekonomen förväntas lämna en rapport som är korrekt 
och möjlig för andra att tolka samt granska (Civilekonomerna, 2014). Detta genomsyrar 
vår rapport och är något vi tydligt arbetat efter och som vi hoppas återspeglas i vår 
rapportering. 
 
Sista riktlinjen för omvärlden är den av Hållbarhet. Detta innebär att ekonomen 
förväntas arbeta för framtida generationers bästa med åtanke om resursförbrukning samt 
miljöpåverkan (Civilekonomerna, 2014). Det sätt vi har tänkt på detta är att i största 
möjliga mån helt och hållet skriva vårt arbete på datorer och inte skriva ut dokument i 
onödan. De artiklar vi läst samt korrekturläsning har enbart skett via datorer och 
elektroniska dokument.  
 
Ser vi vidare till vilka effekter vår forskning kan få för samhället är bland annat en 
eventuell effekt den av att vi kan påverka investeras val av fond utifrån dess 
förmögenhet. En kedjereaktion som skulle kunna ske är enligt följande scenario. Vi 
påvisar att fonder med låg förmögenhet presterar bättre än de med hög. Folk läser vår 
studie och i större utsträckning än vanligt investeras mer i mindre förmögna fonder. 
Detta skulle på sikt leda till att dessa fonder presterar sämre, då fler har investerat i dem 
och förmögenheten har växt. Detta gör att de som tidigare haft en hög förmögenhet 
skulle börja prestera bättre och folk blir mer intresserade av att investera i dessa. Vissa 
fondbolag som har en låg förmögenhet kan vara beroende av att folk investerar i deras 
fond på återkommande basis, men kan inte hantera en alltför snabb tillväxt. Vår studie 
skulle hypotetiskt då generera effekter som påverkar fonder med hög förmögenhet 
negativt eftersom de upplever ett stort utflöde av kapital, och fonder med låg 
förmögenhet negativt eftersom de kan växa så pass fort att deras förvaltare inte hinner 
med. Detta drabbar alltså både stora och små fonder negativt, och i värsta fall kan hela 
fonder försättas i konkurs om det går för dåligt.  
 
En annan påföljd skulle kunna vara att ekonomin i samhället blir än mer kortsiktig och 
investerare börjar flytta sina pengar i en ännu snabbare takt än vad som är fallet i 
dagsläget. Detta är inte bra för någon då det kan skapa en mer volatil och instabil 
marknad. Framförallt för fondförvaltarna och fondbolagen som kan uppleva stora in- 
och utflöden av kapital på kort tid. Vi återkommer även till de samhälleliga aspekterna i 
kapitel sju, där vi redogör för våra slutsatser och effekterna av dessa. 
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3. Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier och empiriska bevis som ligger till grund för vår 
studie. Vi inleder med att påvisa för läsaren vad som karakteriserar en aktiefond samt 
en kortfattad beskrivning av den svenska ekonomiska marknaden under vår 
undersökningsperiod. Vidare introducerar vi läsaren till en grundläggande finansiell 
teori, den effektiva marknadshypotesen. Därefter introducerar vi de Markowitz 
portföljvalsteori som ligger till grund för de värderingsmodeller vi använt i vår studie 
och avslutar kapitlet med positiva samt negativa samband mellan fondförmögenhet och 
avkastning. 

3.1 Aktiefonder 
 
Vi har i våra avgränsningar redogjort för vårt val av aktiefonder som 
undersökningsobjekt, detta då denna typ av fond är den vanligaste att välja för svenska 
investerare (Fondbolagen, 2014a). Här presenterar vi de egenskaper som karaktäriserar 
en aktiefond. En aktiefond är en fond där minst 85 procent av dess innehåll är placerat i 
aktier. Detta innebär att risken i en aktiefond tenderar att vara högre jämfört med andra 
typer av fonder. Det är således en större sannolikhet att uppleva en värdeökning såväl 
som en värdeminskning. Risken som investerarna främst måste ta hänsyn till vid 
investeringar i aktiefonder är den systematiska risken. Detta eftersom aktiefonderna kan 
sprida risken genom att placera i aktier från ett flertal olika branscher och bolag. 
(Fondkollen, 2014). Aktiefonder brukar ofta delas in i olika kategorier. I de större 
kategorierna återfinns; Sverigefonder, Regionala fonder, Länder fonder samt 
Branschfonder. Vad som skiljer dessa åt är helt enkelt placeringsinriktningen. En 
branschfond exempelvis placerar bara i bolag från en specifik bransch medan 
exempelvis Sverigefonder bara placerar i svenska bolag. (Pensionsmyndigheten, 2010). 
I denna studie fokuserar vi, som vi tidigare nämnt, på aktiefonder som har sin 
investeringsmarknad i Sverige.  
 
Vår studie berör aktiefonder som placerar på den svenska marknaden, och vi tänkte 
nedan ge en bild av vad som karaktäriserar den svenska marknaden. Generellt sätt kan 
vi säga att Sverige har en stabil ekonomi som hjälpt Sverige klara sig bra ekonomiskt ur 
de två senaste stora ekonomiska kriserna, som drabbat världen. År 2009 föll BNP i 
världen och i Sverige med rekordstora siffror, det var sannerligen ett tillfälle när Sverige 
kunde dra nytta av en, i vanliga fall, stabil ekonomi. (Ekonomifakta, 2014a).  
 
Under vår undersökningsperiod kan vi hävda att Sverige är en stark ekonomi. Där de två 
stora ekonomiska kriserna som utspelat sig har hanterats på ett bra sätt i Sverige. Om än 
båda kriserna har påverkat Sverige, har Sverige fortfarande lyckas bättre än stora delar 
av omvärlden med att återhämta sig. Detta återspeglas också i inflationsnivåerna runt 
om i världen under tidsperioden 2001-2013. Sveriges inflationsnivå har under perioden i 
stort alltid legat jämnt under övriga världens inflationsförändring (Ekonomifakta, 
2014b). Detta påvisar ytterligare att den svenska ekonomiska marknaden är stark och 
hanterar ekonomiska kriser stabilt. 
 
Det faktum att aktiefonder tenderar att ta en högre risk och att den svenska marknaden 
varit stabilare än omvärlden kan vara värt att ha i åtanke under vår studie, då detta kan 
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ha en klar påverkan på fondernas prestation. Risktagandet mellan fonderna kan skilja 
sig åt, detta ämnar vi justera bort senare i studien för att undersöka huruvida den risk-
justerade avkastningen skiljer sig mellan fonderna. Då vi inte jämför våra resultat med 
en annan marknad under samma tidsperiod behöver vi dock inte dra för stora växlar av 
att den svenska ekonomin varit stabil, annat än att fonderna i vårt urval borde ha haft en 
god chans att prestera en bra risk-justerad avkastning. 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 
 
Eugene Famas (1970) välkända teori om marknadseffektivitet beskriver fullt effektiva 
marknader där aktiepriser bestäms till fullo och reflekteras av all information vid varje 
tidpunkt. Detta innebär att marknaden som helhet tolkar ny information korrekt och på 
ett konsekvent sätt, vilket leder till att aktiepriserna justeras tills de reflekterar den 
tillgängliga informationen. Vilket innebär att det, för fondförvaltare, teoretiskt sett ska 
vara omöjligt att slå marknadens avkastning eftersom det inte kommer existera några 
prisanomalier vid någon tidpunkt, givet att marknaden är fullt effektiv. 
 
En marknad kan beskrivas som effektiv i tre olika versioner; svag, semi-stark och stark 
(Fama, 1970, s. 383). Dessa olika versioner av marknadseffektivitet får olika innebörder 
för en förvaltares förmåga att generera en avkastning som är högre än marknadens. 
Dessa tre olika versioner av effektivitet skiljer sig åt med hänsyn till vad termen ”all 
tillgänglig information” innebär (Bodie et al., 2011, s. 375).   
 
Den svaga versionen av marknadseffektivitet innebär att kursen för en aktie reflekterar 
de historiska kurserna (Fama, 1970, s. 383). Denna version av den effektiva 
marknadshypotesen implicerar att teknisk analys inte kan generera någon 
överavkastning. Detta eftersom eventuella köp- och säljsignaler som kan tydas ur 
historiska kurser skulle kunna uppfattas av alla investerare och resultatet blir då att 
aktiekursen justeras till ett högre eller lägre pris (Bodie et al., 2011, s. 375). För 
fondförvaltare skulle detta innebära att det fortfarande finns en chans att kunna prestera 
en överavkastning genom fundamental analys eftersom alla investerare då ej skulle ha 
tillgång till samma information. Eftersom informationen som används vid fundamental 
analys skulle tolkas annorlunda av olika investerare.  
 
Den andra versionen av den effektiva marknadshypotesen, den semi-starka versionen, 
innebär att all offentligt tillgänglig information om aktiebolag reflekteras i aktiekurserna 
(Fama, 1970, s. 383). Om investerare har tillgång till samma information om utsikterna 
för ett bolag och tolkar denna på samma sätt är det omöjligt att generera en 
överavkastning oavsett om teknisk eller fundamental analys appliceras (Bodie et al., 
2011, s. 376). Den enda möjligheten att generera en överavkastning blir då att agera på 
information som inte är offentligt tillgänglig. Detta gäller så klart endast om påståendet 
dras till sin spets. Då det finns en stor sannolikhet att all information ej tolkas exakt 
likadant finns det naturligtvis en chans att generera en överavkastning genom 
fundamental analys förutsatt den är bättre än konkurrenternas analyser.  
  
Den tredje versionen av marknadseffektivitet, den starka, implicerar att all information 
som finns om bolaget reflekteras i aktiekursen (Fama, 1970, s. 383). Denna 
marknadseffektivitet beskrivs som extremt och den kärnan i den menar att det är 
omöjligt att prestera överavkastning. (Bodie et al., 2011, s. 376). Denna starka form av 
marknadseffektivitet kan uppnås i en marknad där transaktionskostnader ej existerar, 
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där all information är kostnadsfri och tillgänglig för alla samt där alla investerare är 
överens om det nuvarande priset och den påverkan ny information har på priset (Fama, 
1970, s. 387-388). Att ovanstående villkor skulle uppfyllas förefaller vara orealistiskt, 
men stark form av marknadseffektivitet kan uppnås med inte fullt så strikta villkor som 
dessa. Exempelvis menar Fama (1970, s. 388) att så länge en investerare beaktar all 
tillgänglig information, kommer inte ens stora transaktionskostnader som hindrar flödet 
av fler transaktioner innebära att aktiepriset inte till fullo reflekterar all tillgänglig 
information vid tidpunkten för en affär. Det kan vara fullt tillräckligt att ett antal 
investerare har tillgång till samma information och enas om tolkningen av den för att ett 
effektivt marknadspris ska kunna observeras (Fama, 1970, s. 388). Det går således att 
tänja en aning på de villkor som angavs tidigare och fortfarande klassificera en marknad 
som effektiv. Även om transaktionskostnader, olika tillgång till information bland 
investerare och olika tolkningar inte måste innebära att en marknad är ineffektiv kan de 
fortfarande vara möjliga källor till marknadsineffektivitet, dessa tre element är alla 
närvarande i någon utsträckning på dagens aktiemarknader (Fama, 1970, s. 388). Detta 
innebär att en stark form av marknadseffektivitet väldigt sällan observerats och enligt 
Fama är det en extrem nollhypotes och mest troligt visar det sig att den är falsk (1970, s. 
388). Det existerar således tre former av marknadseffektivitet, varav den starkaste 
formen blott är en överdriven nollhypotes enligt Fama. Nedan presenterar vi vad den 
effektiva markandshypotesen implicerar och vad den innebär mer konkret.  
 
Till att börja med döms teknisk analys ut av den effektiva marknadshypotesen (Bodie et 
al., 2011, s. 377). För att teknisk analys ska fungera krävs det att marknaden är 
ineffektiv och att aktiepriserna inte reflekterar historiska kurser. Under den svaga 
formen av marknadseffektivitet reflekterar aktiepriserna historiska kurser, och en 
investerare som använder sig av teknisk analys kan således inte dra någon fördel av att 
studera dessa (Bodie et al., 2011, s. 377). Vidare poängterar Bodie et al. (2011, s. 378) 
att de flesta fundamentala analyserna ej är till någon nytta. Om en investerare baserar 
sin fundamentala analys på offentligt tillgänglig information angående resultat och 
branschinformation är det troligt att analysen inte blir speciellt unik i jämförelse med 
andra investerares analyser. Eftersom den mesta informationen är tillgänglig för alla är 
det bara de med god insyn i bolagen som kommer kunna göra bättre analyser än 
konkurrenterna (Bodie et al., 2011, s. 378). Till skillnad från teknisk analys är det alltså 
möjligt att prestera en överavkastning genom fundamental analys, men det krävs att ens 
egen analys är bättre än konkurrenternas.  
 
Den effektiva marknadshypotesen utesluter mer eller mindre möjligheten att prestera en 
överavkastning genom fundamental och teknisk analys. Detta implicerar att det 
överhuvudtaget inte är lönt att försöka välja aktier. För en fondsparare förefaller det 
vara ett lika lönsamt alternativ att placera sitt kapital i passivt förvaltade portföljer. Dels 
eftersom det är föga troligt att en aktivt förvaltad portfölj ska kunna prestera en 
överavkastning och dels på grund utav de högra avgifter som tillkommer vid aktiv 
förvaltning (Bodie et al., 2011, s. 378). Även om det inte verkar vara särskilt lönsamt att 
välja vinnande aktier och att en passiv strategi som till exempel indexfonder är ett bra 
investeringsalternativ innebär det inte automatiskt att en förvaltares roll på en effektiv 
marknad är oväsentlig. Även fast en förvaltare mest troligt inte kommer kunna generera 
någon överavkastning i förhållande till risktagandet, har de fortfarande en viktig roll i 
att diversifiera portföljen (Bodie et al., 2011, s. 379). Vidare är det viktigt med 
rationella val även ur andra aspekter, exempelvis ur skattesynpunkt där olika investerare 
har olika preferenser samt det totala risktagandet som skiljer sig mellan gemene man. 
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Det finns således, även i en effektiv marknad, ett stort värde i att ha en duktig förvaltare. 
Även om jobbat främst handlar om att anpassa portföljer efter olika individers behov 
snarare än att slå sitt jämförelseindex (Bodie et al., 2011, s. 380).  
 
Under 70-talet tycktes det finnas ett stort empiriskt stöd för den effektiva 
marknadshypotesen. Men under senare år har det kommit ny forskning som hävdar 
motsatsen och marknadseffektivitetens vara eller inte vara har blossat ut till en het 
debatt inom finansvärlden. De tre största problemen med den effektiva 
marknadshypotesen pekas ut av Bodie et al. (2011, s. 384) och är storleksproblemet 
(Magnitude issue), selektionsfel (Selection bias) samt tursamma händelser (The lucky 
event). Storleksproblemet behandlar svårigheten i att identifiera överavkastning på en 
volatil marknad. Om vi tänker oss en fondförvaltare som lyckas förbättra prestationen 
med 0,1 % och som förvaltar ett kapital om 10 miljarder svenska kronor. Detta innebär 
att en förbättring på 0,1 % motsvarar 10 miljoner kronor årligen, vilket får ses som ett 
bra bidrag. Det är dock svårt att mäta denne förvaltares bidrag på grund utav den höga 
volatiliteten på marknaden. När indexfonder har en standardavvikelse på ungefär 20 % 
blir det svårt att upptäcka och mäta en förbättring på 0,1 % (Bodie et al., 2011, s. 384). 
Det selektionsfel Bodie et al. (2011, s. 384) hänvisar till grundar sig i det faktum att om 
en investerare skulle upptäcka en strategi som utnyttjar ineffektiviteten på marknaden 
och leder till höga avkastningar är det mer troligt att investeraren i fråga skulle behålla 
strategin för sig själv, snarare än att sprida nyheten till alla andra investerare. Skulle 
sådana strategier existera talar det givetvis emot den effektiva marknadshypotesen, och 
de som tvivlar på marknadens effektivitet använder ofta detta som argument, att de 
strategier som utnyttjar ineffektiviteten på marknaden sällan blir kända för allmänheten 
(Bodie et al., 2011, s. 384). Till sist har vi den lyckosamma faktorn som mer eller 
mindre innebär att det statistiskt sett kommer finnas ett antal investerare som faktiskt 
lyckas prestera en överavkastning, men enligt den effektiva marknadshypotesen beror 
detta på tur snarare än en bra investeringsstrategi (Bodie et al., 2011, s. 385). Om vi 
tänker oss en marknad där alla tillgångar är prissatta så att de reflekterar all tillgänglig 
information kommer investeringar i aktier mer eller mindre vara detsamma som att 
singla slant. Vissa kommer att vinna, medan andra kommer att förlora. För varje vinnare 
som får stora uppslag i investeringstidskrifter kommer det mest troligt finnas en större 
del förlorare, men dessa får vi aldrig höra talas om. Det är alltså sannolikt att det 
kommer finnas investerare som har tur över en lång tid och tack vare det kan prestera en 
överavkastning (Bodie et al., 2011, s. 385). 
 
Den svenska marknaden har inte någon exakt definition ännu och det finns inte heller 
särskilt mycket forskning inom området. Claesson (1987) genomförde en undersökning 
där hon testade den svaga formen av marknadseffektivitet mellan åren 1978-1984. 
Claesson (1987, s. 209) kom fram till att marknaden under undersökningsperioden inte 
varit helt effektiv. Främst på grund utav att visa anomalier visade sig vara närvarande, 
främst årsskifteseffekten. Det vore dock enligt Claesson (1987, s. 209-210) förhastat att 
dra slutsatsen att marknaden är ineffektiv och menar att marknaden preliminärt får ses 
som effektiv, främst på grund utav att resultaten från denna undersökning är väldigt lika 
de resultat som framkommit vid undersökningar på den amerikanska marknaden som 
bedöms vara effektiv. 
 
Frennberg & Hansson (1993) genomförde ett test mellan åren 1919-1990 för att se om 
aktiepriser följde en ”random walk”, det vill säga om förändringar i aktiepriser är 
oförutsägbara. De fann inte något stöd för random-walk teorin i sin studie och fann att 
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avkastning visar på positiv seriell korrelation på kort sikt, det vill säga att avkastningen 
är förutsägbar i viss utsträckning (Frennberg & Hansson, 1993, s. 189-190). Detta 
motsäger även den effektiva marknadshypotesen i det faktum att historiska kurser redan 
ska reflekteras i aktiepriserna. Frennberg och Hansson (1993, s. 190) erhöll emellertid 
ett väldigt lågt R2 värde (lägre än fem procent) vilket gör möjligheterna att profitera på 
denna anomali väldigt liten. På längre sikt är korrelationen mellan avkastning negativ, 
vilket innebär att avkastningen går tillbaka mot medelvärdet över längre perioder 
(Frennberg & Hansson, 1993, s. 190). Det talar för att marknaden är effektiv, men en 
låg signifikansnivå gör detta resultat inte är helt godtagbart (Frennberg & Hansson, 
1993, s. 190).  
 
2007 publicerade Metghalchi et al. en studie mellan 1986-2004 där de testade olika 
metoder av teknisk analys för att se om sådana strategier kunde fungera bättre än ”buy 
and hold” strategin. Enligt den effektiva marknadshypotesen ska det inte vara möjligt att 
generera en överavkastning genom att studera historiska kurser eftersom dessa redan 
reflekteras i det aktuella aktiepriset, medan tekniska analytiker å andra sidan hävdar att 
det är möjligt. I sin studie finner Metghalchi et al. (2007, s. 489) att strategier baserat på 
teknisk analys kan slå ”buy and hold” strategin, vilket då indikerar att den svenska 
marknaden inte är effektiv. 
 
Det är således svårt att avgöra huruvida marknaden är effektiv eller ej. De slutsatser vi 
kan dra ifrån den tidigare forskning som gjorts i Sverige är att om marknaden är effektiv 
kan den inte vara det i starkare form än den svaga. Vi kan således dra slutsatsen att 
marknaden antingen får antas vara ineffektiv eller effektiv i den svaga formen. Även om 
marknaden skulle vara effektiv enligt den svaga versionen verkar även det vara med ett 
antal anomalier som inte hör hemma på en effektiv marknad. 
 
För vår studie är det viktigt att känna till vad som kännetecknar en effektiv marknad då 
det är ett centralt antagande för de prissättningsmodeller vi kommer använda oss utav 
för att skatta alfa. Dessa modeller bygger på ett antal antaganden och bland annat måste 
all information mottas och behandlas effektivt av alla aktörer på marknaden. Det är även 
viktigt att känna till på vilket sätt en överavkastning (alfa) kan presteras. I och med att 
marknaden på sin höjd kan antas vara effektiv i sin svagaste form innebär det således att 
det är fullt möjligt att generera en överavkastning med hjälp av fundamental analys.  
 
Då effektiviteten på en marknad bestäms till stor del av tillgången på information 
innebär detta även att de mindre bolagen och de mindre marknaderna kan vara mindre 
effektiva. Med det menar vi att tillgången på information och mängden analyser kring 
dessa bolag kan vara i betydligt mindre omfattning, och således kan det vara möjligt att 
generera en överavkastning genom att noggrant analysera dessa. Detta skulle då kunna 
vara enklare för fonder med mindre förmögenhet då det är enklare att vara likvid och 
aggressiv på marknaden.  

3.3 Portföljteori, Risk och Prissättningsmodeller 
 
I denna uppsats kommer en del utav genomförandet av studien innebära skattning av 
risk-justerad avkastning. För att skatta den risk-justerade avkastningen kommer vi i 
likhet med Chen et al. (2004) främst utgå från Carharts fyr-faktormodell. För att förstå 
hur alfa skattas genom denna modell är det viktigt att förstå idéerna dels bakom 
modellen, men även bakom de prissättningsmodeller den har sin grund i. Vi kommer 
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därför i detta kapitel börja med att redogöra för modern portföljteori enligt Harry 
Markowitz studie (1952) för att sedan gå vidare med CAPM och Fama & French 3-
faktormodell för att slutligen avsluta kapitlet med Carharts 4-faktor modell.   

3.3.1 Modern portföljteori 
 
I sin artikel ”Portfolio Selection” från 1952 visade Harry Markowitz hur en investerare 
kan kombinera ett flertal riskfyllda finansiella tillgångar för att skapa en effektiv 
portfölj. Detta innebär att investerare, genom detta tillvägagångssätt, kan skapa en 
portfölj som ger dem en maximal förväntad avkastning givet en specifik risknivå 
alternativt minimal risk givet en specifik förväntad avkastningsnivå (Markowitz, 1952, 
s. 79). Den moderna portföljteorin ligger som en grund i vår studie eftersom det 
förklarar hur en rationell investerare ser på förhållandet mellan risk och avkastning. 
Teorin ligger som vi nämnt även som grund för ett flertal prissättningsmodeller såsom 
exempelvis CAPM, det är därför viktigt för läsaren att förstå modern portföljteori för att 
till fullo kunna förstå resterande delar i detta kapitel. 
 
Som utgångspunkt i sin studie hade Markowitz (1952, s. 77) regeln om att en 
investerare alltid kommer försöka maximera sin förväntade avkastning. Detta får då till 
följd att en portfölj som är väldiversifierad inte väljs framför en portfölj som ej är 
diversifierad. Detta uppkommer eftersom ifall en investerare ställs inför två olika 
investeringar med samma förväntade avkastning är dessa av samma värde för 
investeraren, oavsett diversifiering eller ej, och enligt Markowitz (1952, s. 78) kommer 
inte den diversifierade portföljen att väljas. Eftersom Markowitz (1952, s. 77) hävdar att 
diversifiering är viktigt förkastar han denna regel och menar att en maximerad förväntad 
avkastning är åtråvärt för en rationell investerare, men att variansen i avkastningen inte 
är det. Med detta resonemang skapade han en ny regel, E-V regeln. E-V står för 
”Expected returns – Variance of returns” och innebär att en rationell investerare givet 
två investeringsalternativ med lika förväntad avkastning kommer välja den med lägre 
varians (Markowitz, 1952, s. 79). Av detta följer att en investerare kan öka nivån på den 
förväntade avkastningen genom att välja en investering med högre varians, och tvärtom 
att variansen kan sänkas genom investeringar med en lägre förväntad avkastning 
(Markowitz, 1952, s. 79). Genom diversifiering kan variansen sänkas, och därför är 
diversifiering viktigt. Det innebär dock inte att en diversifierad portfölj är att föredra i 
alla lägen detta då det åtminstone teoretiskt finns en möjlighet att en enskild tillgång 
kan inneha den högsta förväntade avkastningen och den lägsta variansen, även om det 
hör till ovanligheten (Markowitz, 1952, s. 89).  
 
Det är således enligt Markowitz troligt att den bästa placeringen enligt E-V regeln är i 
en väldiversifierad portfölj där investeraren kan få så hög avkastning som möjligt till så 
låg risk som möjligt. Som bekant består en diversifierad portfölj av ett flertal 
värdepapper som tillsammans minskar variansen i avkastningen för portföljen. Det är 
emellertid inte tillräckligt att bara ha ett flertal innehav i sin portfölj för att kalla den 
diversifierad. Markowitz (1952, s. 89) menade att det är viktigt med rätt sorts 
diversifiering där de olika tillgångarna i portföljen har låg kovarians med varandra. För 
att exemplifiera är det väldigt troligt att flygbolag kan prestera dåligt vid samma 
tidpunkt. Eftersom de är aktiva inom samma bransch utsätts de för liknande risker har 
således mest troligt en hög kovarians. Detta får till följd att variansen i en portfölj 
bestående av enbart olika flygbolag inte blir nämnvärt mycket lägre. Om vi istället har 
en portfölj med aktier från flygbolag, verkstäder, skogsindustrin och revision ser vi att 
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alla dessa innehav är verksamma inom olika branscher som inte är beroende av varandra 
i någon stor utsträckning. Således kommer variansen i denna portfölj vara lägre då en 
nedgång inom en bransch kan motsättas av en uppgång inom en annan. Det är alltså 
tydligt att en portfölj som är väl diversifierad sannolikt har en lägre varians än en 
portfölj som ej är diversifierad. Nedan visar vi hur diversifieringen sänker variansen för 
en portfölj. Portföljens varians beräknas med följande formel (Bodie et al., 2011, s. 
229): 
 

𝜎!! =𝑊!
!𝜎!! +𝑊!

!𝜎!! + 2𝑊!𝑊!𝜎!𝜎!𝜌!"   (3) 
Där: 
WA = Vikten i portföljen för tillgång A 
WB = Vikten i portföljen för tillgång B 
σA = Standardavvikelse för tillgång A 
σB = Standardavvikelse för tillgång B 
ρAB = Korrelationen mellan tillgång A och B 
 
Vi visar här ett exempel med två fonder, fond A och fond B.  
 
WA = 55 % 
WB = 45 % 
σA = 23 % 
σB = 29 % 
ρAB = 0,3 
 
Detta ger att variansen för portföljen enligt formel (3) blir:  
 
𝜎!! = 0,55!0,23! + 0,45!0,29! + 2 ∗ 0,55 ∗ 0,45 ∗ 0,23 ∗ 0,29 ∗ 0,3 = 0,00990495 

 
Och detta ger standardavvikelsen: 
 

0,00990495 = 0,0995 
 
Standardavvikelsen som erhålls via att diversifiera sin portfölj minskar således till 9,95 
% genom att dela sitt innehav på två fonder istället för att bara investera i en utav 
fonderna. Detta beror på den låga kovariansen mellan fonderna som bidrar till att sänka 
risken i portföljen. På detta vis blir det tydligt att diversifiering lönar sig, även om 
förändringen var tämligen drastisk i detta fall. Genom diversifiering kan således 
investerare skapa portföljer som är effektiva. Effektiva portföljer är enligt Markowitz 
(1952, s. 82) portföljer där en minimal varians kan erhållas givet en viss nivå av 
förväntad avkastning, alternativt en maximal avkastning givet en viss nivå av varians. 
Dessa effektiva portföljer kan kombineras för att passa den individuella investeraren 
och dennes preferenser (Markowitz, 1952, s. 82). Med andra ord kan en investerare 
uppnå en portfölj med maximal förväntad avkastning men med ett minimalt risktagande 
med avseende till varians i avkastningen. Detta illustreras i figur 3 nedan där förväntad 
avkastning visas på x-axeln och variansen visas på y-axeln. Efter denna linje kan 
således en investerare välja olika kombinationer för att uppnå maximal förväntad 
avkastning givet deras preferenser för risk. Desto högre tolerans för risk, desto högre 
förväntad avkastning och varians. 
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En av huvudpoängerna i Markowitz (1952) studie var att diversifiering kan minska 
risken i en portfölj, men inte eliminera den helt och hållet. Han visade att en investerare 
kan minska risken i sin portfölj utan att för den sakens skulle minska den förväntade 
avkastningen genom att diversifiera över olika branscher och tillgångar med låg 
kovarians (Markowitz, 1952, s. 89). Detta påpekar även Rubinstein (2002) i sin 
genomgång av Markowitz studie från 1952. Han påpekar att den kanske mest centrala 
poängen i Markowitz studie är att det inte är risken i den enskilda tillgången som är 
mest intressant, det intressanta är hur varje individuell tillgång bidrar till den totala 
risken i portföljen, med andra ord hur tillgångarna kovarierar med varandra (Rubinstein, 
2002, s. 1042).  
 
Precis som med många andra modeller inom den finansiella teorin finns det en viss 
kritik mot även Markowitz portföljvalsteori. Den vanligaste kritiken när det gäller 
modern portföljteori är att de antaganden som modellen bygger på ej lämpar sig i den 
verkliga finansiella världen. Damghani (2013, s. 60) poängterar att Markowitz teori inte 
till fullo räknar med det faktum att korrelation mellan två tillgångar kan förändras över 
tid, och i vissa fall väldigt snabbt. Damghani (2013, s. 60) menar även att korrelationen 
mellan två tillgångar är olika beroende på vilka tidsintervaller som används i 
beräkningen. Det vill säga, om korrelationen beräknas med daglig data, månatlig data 
eller data på årsbasis. Även Resnik (2011, s. 10-11) är inne på ett liknande spår när han 
påpekar att modern portföljteori grundar sig på ett antagande om att korrelationen 
mellan olika tillgångar är fixerad över tid. Under finanskrisen 2008 blev det emellertid 
väldigt tydligt att det blev en nästan perfekt korrelation mellan samtliga tillgångar på 
marknaden eftersom de alla störtdök i värde vid samma tidpunkt (Resnik, 2011, s. 11). I 
grund och botten handlar kritiken om antaganden som gör modellen teoretisk 
användbar, men inte passande för det verkliga livet. Naturligtvis är det oerhört svårt, om 
inte omöjligt, att bygga modeller som fungerar både teoretiskt och praktiskt och som tar 
hänsyn till alla de aspekter som påverkar marknaden och de olika tillgångarna. Resnik 
(2011, s. 10-11) påpekar att ett flertal antaganden bakom modern portföljteori gör den 
vansklig att använda praktiskt. Exempelvis tar inte modellen hänsyn till skatter och 
transaktionskostnader, modellen antar att avkastningen för tillgångar är relativt 
normalfördelad och att alla investerare har samma tillgång till information för att nämna 
några. Men framförallt påpekar Resnik (2011, s. 11) att modern portföljteori bara tar 
hänsyn till risk i form av volatilitet, som i sin tur grundar sig på historiska kurser. Det 

Figur 3. Effektiva kombinationer 
Källa: Markowitz, 1952, s.88 
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finns inget som säger att historien kommer att återupprepas, och att bara bekymra sig 
över volatiliteten blir för smalt för att det ska passa i den verkliga världen.  
 
Med det sagt är det ändå viktigt att påpeka att de flesta finansiella modeller bygger på 
antaganden som inte är praktiskt gångbara vilket gör de svåra att applicera i 
verkligheten. Trots denna kritik är det väldigt många av dagens stora finansiella 
modeller som bygger på modern portföljteori och de intuitiva tankar som Markowitz 
(1952) presenterade. Bland annat de prissättningsmodeller vi senare i studien ämnar 
använda för att skatta den risk-justerade avkastningen bygger på modern portföljteori 
och modellen spelar således fortfarande en stor roll inom den akademiska världen.  
 
Nu när vi presenterat en god teoretisk bakgrund för kommande teorier i kapitlet ska vi 
först redogöra för den systematiska risken innan vi går vidare till de 
prissättningsmodeller vi använt oss utav i denna studie. Vi kommer i detta arbete 
fokusera på riskjusterad avkastning eftersom vi vill undersöka huruvida avkastningen 
för fonder påverkas av dess förmögenhet. Om vi inte justerar avkastningen för risken 
blir det således svårt att avgöra hur mycket av avkastningen som kan bero på 
fondförmögenheten och hur mycket som beror på risktagandet av fondförvaltarna. I 
denna studie har vi även utgått ifrån att investerarna, enligt Markowitz och kommande 
modeller, är rationella investerare som söker maximal avkastningen till minimal risk. 

3.3.2 Systematisk risk 
 
I Markowitz (1952) studie visade han att det fanns ett stort värde i att diversifiera sin 
portfölj för att på det viset minska den totala risken. Han påvisade även att diversifiering 
emellertid inte helt och hållet kan eliminera risken i en portfölj. Detta kommer sig av att 
alla aktier i en viss utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer. Den risk som 
är närvarande även efter omfattande diversifiering brukar benämns som systematisk risk 
eller marknadsrisk, och den risk som går att eliminera genom diversifiering benämns 
som osystematisk risk eller unik risk. (Bodie et al., 2011, s. 225).  
 
Intuitionen bakom diversifiering har sin grund i att aktier inte är perfekt korrelerade 
med varandra, som vi förklarade i avsnitt 3.1.2. Detta beror givetvis på att företagens 
verksamhet skiljer sig åt och på grund utav det presterar de olika bra vid olika 
tidpunkter (Bodie et al., 2011, s. 225). Om investeraren lyckas diversifiera 
framgångsrikt och har ett högt antal aktier i sin portfölj kan den osystematiska (unika) 
risken reduceras till i det närmsta noll (Sharpe, 1964, s. 441). Detta illustreras i figur 4. 
 

Figur 4. Systematisk- och Osystematisk risk 
Källa: Bodie et al, 2011, s.282 
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Om en investerare lyckas väl med sin diversifiering och därmed minskar den 
osystematiska risken till noll är det således bara den systematiska risken 
(marknadsrisken) kvar att ta hänsyn till. Systematisk risk är kort beskrivet olika risker 
som påverkar alla företag, exempelvis krig, finansbubblor, naturkatastrofer samt andra 
extremer. Denna typ av risk går inte att skydda sig mot genom diversifiering och är den 
risken som återstår efter att en portfölj diversifierats (Bodie et al., 2011, s. 225). Den 
systematiska risken, eller rättare sagt ett instruments känslighet för den systematiska 
risken, mäts genom beta (β) (Brealey et al., 2011, s. 174). Beta är alltså ett mått på hur 
känsligt en finansiell tillgång är för svängningar i marknaden. Om exempelvis en aktie 
har ett betavärde som är större än 1 innebär det att marknadens upp och nedgångar 
förstärks av aktien. Om betavärdet är mindre än 1 innebär det däremot att upp och 
nedgångar inte får lika stort utfall hos den enskilda tillgången. För beräkna en tillgångs 
betavärde används följande formel (Bodie et al., 2011, s. 310): 
 

𝛽! =
!"# !!,!!

!!
!   (4) 

Där: 
 
Cov (ri, rM) = Kovariansen mellan avkastningen för instrument i och marknaden M 
σ2

M = variansen för marknaden 
 
Den systematiska risken mäts alltså med hjälp utav betavärdet, som utgörs av 
kovariansen mellan en tillgång och marknaden dividerat med variansen i marknaden. 
Betavärdet är en variabel som är närvarande i de flesta prissättningsmodeller och ämnar 
fånga den systematiska risken i en tillgång för att på så sätt kunna avgöra vilken 
avkastning som kan förväntas. Betavärdet är närvarande i samtliga de 
prissättningsmodeller som används i denna studie och således en viktig del i vår studie.  

3.3.3 Capital Asset Pricing Model 
 
Som vi i föregående kapitel beskrev lade Harry Markowitz (1952) grunden till modern 
portföljteori. Dessa tankar skulle senare William Sharpe (1964), John Lintner (1965) 
och Jan Mossin (1966) ta fasta på när de utvecklade Capital Asset Pricing Model, eller 
som vi känner modellen, CAPM (Bodie et al.., 2011, s. 308). Enligt CAPM finns det ett 
samband mellan den förväntade avkastningen och systematisk risk, vilket mäts genom 
beta (β) (Sharpe et al., 1999, s. 227). Anledningen till att det är den systematiska risken 
som anses vara relaterat till den förväntade avkastningen är att alla annan risk går att 
diversifiera sig ifrån, och att det således måste vara den systematiska risken som 
kompenserar investerare för ett högre risktagande i form av högre förväntad avkastning 
(Sharpe, 1964, s. 441-442). CAPM används främst för att mäta avkastning och risken 
för en enskild tillgång och används flitigt för bedömning av tillgångar i en portfölj 
(Fama & French, 2004, s. 25). 
 
Precis som många andra av dagens finansiella modeller bygger CAPM på en del 
antaganden som måste uppfyllas för att modellen ska fungera. Vissa av dem är mer 
sannolika än andra och vi kommer här att redogöra för dem. (i) Det finns en viss 
marknadsränta till vilken investerare kan låna samt låna ut kapital, (ii) investerare har 
samma förväntningar och syn på en tillgångs olika egenskaper såsom förväntad 
avkastning, standardavvikelse och korrelation med andra tillgångar. (Sharpe, 1964, s. 
433-434). (iii) Investerare är riskaverta och försöker maximera sin förmögenhet, (iv) 
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investerare väljer deras portföljer baserat på avkastning och risk över en enda period, 
och slutligen (v) Det finns inga skatter eller transaktionskostnader. (Black et al., 1972, s. 
1).   
 
Som vi nämnde tidigare är idén bakom CAPM att den förväntade avkastningen hos en 
finansiell tillgång ökar i samma takt som dess risknivå. Med andra ord ska investerare 
kunna förvänta sig en högre avkastning för en finansiell tillgång som tar en högre risk. 
Som vi nämnde i föregående kapitel angående systematisk risk, fångas den typen av risk 
upp av en tillgångs betavärde (β). Vad betavärdet egentligen anger är en tillgångs 
volatilitet i förhållande till marknaden som helhet och eftersom marknadsrisken inte går 
att diversifiera kommer betavärdet reflektera den förväntade avkastningen på en 
marknad i jämvikt (Sharpe, 1964 s. 440). Eftersom investerare under CAPM antas hålla 
väldiversifierade portföljer elimineras all osystematisk risk vilket får till resultat att 
betavärdet enbart speglar den risk som fortfarande är närvarande, nämligen den 
systematiska risken.  
 
Formeln för CAPM består av ett flertal olika komponenter. Bland dessa finner vi den 
riskfria räntan, betavärdet och den förväntade avkastningen på marknaden. Nedan 
illustrerar vi formeln i ekvation (5) (Bodie et al., 2011, s. 315):  
 

𝐸(𝑅!) = 𝑅! + 𝛽! 𝐸(𝑅! − 𝑅!)   (5) 
 
𝐸(𝑅!) = Förväntad avkastning för tillgång i 
𝑅! = Riskfria räntan 
𝛽! = Beta-koefficient för tillgång i 
𝐸(𝑅!  = Förväntad avkastning för marknaden 
𝐸(𝑅! − 𝑅!) = Marknadspremiem 

 
Den förväntade avkastningen erhålls alltså genom den riskfria räntan plus aktiens 
riskpremie. Riskpremien är aktiens betavärde multiplicerat med avkastningen på 
marknaden utöver den riskfria räntan (marknadspremien). Den räta linjen som grafiskt 
illustrerar ekvationen för CAPM är Security Market Line – SML. Nedan illustreras SML 
grafiskt i figur 5 där vi på den horisontella axeln har den förväntade avkastningen och 
på den vertikala axeln har betavärdet.  
 

Figur 5. SML 
Källa: Sharpe, 1964, s.440 



 
 

30 

 
Korrekt prissatta tillgångar kommer enligt teorin ligga exakt på SML, undervärderade 
tillgångar kommer ligga över SML (till höger om linjen i figur 5) och övervärderade 
tillgångar kommer ligga under SML (till vänster om linjen i figur 5). När marknaden är 
i jämvikt kommer dock alla tillgångar på marknaden ligga på SML (Bodie et al., 2011, 
s. 317-318). Enligt teorin om marknadens effektivitet kommer tillgångar som inte ligger 
längs med SML uppleva snabba prisjusteringar så att de hamnar på SML just eftersom 
de är över eller undervärderade (Mullins, 1982, s. 108).  
 
Trots att CAPM idag spelar en väldigt central roll inom finansiell teori och används 
flitigt vid undervisning världen över finns det ett antal problem med modellen. Den 
kanske mest kända kritiken mot CAPM har kommit från Richard Roll (1977). I sin 
artikel kritiserar han främst genomförandet av de empiriska tester som gjorts av CAPM. 
Roll (1977, s. 130) drar flera slutsatser angående de test som görs av CAPM och den 
kanske mest kända och träffande slutsatsen han drar är att den riktiga 
marknadsportföljen ej kan observeras eftersom den ska inkludera alla finansiella 
tillgångar på marknaden. Någon sådan portfölj går inte att observera och det medför 
enligt Roll stora problem då det är problematiskt att genomföra testet med en 
approximering för den sanna marknadsportföljen.   
 
Även Berk (1995) påpekar att modellen har flera brister, han menar framförallt att 
CAPM inte är applicerbar i verkligheten. Berk (1995, s. 282) menar att anledningen till 
att modellen inte håller beror antingen på brister i modellen eller appliceringen av 
modellen i empiriska tester. Vidare är Berk (1995, s. 282) inne på samma spår som Roll 
då även han hävdar att marknadsportföljen är ett av de största problemen vid ett 
empiriskt testande av CAPM och att ett test med den sanna marknadsportföljen ej 
genomförts. Fama och French (2004, s. 25) påpekar även att många av de antaganden 
som görs utifrån CAPM är väldigt orealistiska och således påverkar modellens 
applicerbarhet.   
 
Fama och French (1992, s. 428) fann i sin studie att betavärdet och CAPM inte fångar 
upp den förväntade avkastningen för en tillgång på ett tillfredställande sätt. Detta på 
grund av olika marknadsanomalier såsom ”Book-to-market”-ration, som kunde generera 
en överavkastning. De menar vidare att det finns starka och robusta bevis som påvisar 
att det finns andra variabler förutom CAPM och dess betavärde som gör ett bättre jobb 
när det gäller att fånga variationerna i den förväntade avkastningen. Om betavärdet inte 
lyckas fånga upp den förväntade avkastningen implicerar den att marknaden inte är 
effektiv på det vis som CAPM postulerar, och CAPM skulle därför inte hålla som 
prissättningsmodell (Fama & French, 2004). S. 36). Genom empirisk bevisning har det 
kunnat påvisas ett samband mellan betavärde och förväntad avkastning men att 
regressionslinjen är betydligt flackare än vad som tidigare uppskattats. Detta innebär att 
tillgångar med låga betavärden i verkligheten har en högre avkastning än vad som 
beräknas med hjälp av CAPM (Fama och French, 1992, s. 438). Även om kritiken är 
övervägande negativ är det denna kritik och ifrågasättande som lett fram till att nya 
modeller etablerats. Dessa modeller ska vi gå igenom i kommande kapitel för att läsaren 
ska få en god förståelse för exakt hur vi genomför våra tester.  
 
Detta var en närmare presentation av CAPM. Syftet med detta kapitel var att klargöra 
logiken bakom CAPM så att det blir lättare för läsaren att förstå vad som egentligen 
sker när vi skattar risk-justerad avkastning samt exponeringsvärden mot olika 
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riskfaktorer. Eftersom CAPM är en av de modeller vi senare i uppsatsen kommer att 
använda oss utav för att justera fondernas avkastning och för att CAPM har lagt 
grunden till de andra modellerna vi använder anser vi att det är av stor vikt att 
presentera modellen, men även den kritik den varit utsatt för. Då det är en modell vi 
kommer använda oss av vill vi poängtera att vi ej värderar resultaten som erhålls från 
CAPM lika högt som resultaten vi erhåller vid Fama och French tre-faktormodell och 
framförallt Carharts fyr-faktormodell. 

3.3.4 Fama & French tre-faktor Modell 
 
Fama och French (1992) fann att det fanns ytterligare faktorer utöver betavärdet som 
förklarar variationen i avkastning för aktier. De menade således att betavärdet ensamt 
inte hade den förklaringsgrad för avkastning som forskare tidigare trott. De två faktorer 
utöver betavärdet de fann som förklarade priset på en tillgång var faktorer som relaterar 
till bolagsstorleken samt Book-to-Market ration. Detta fynd grundade sig i att de båda 
författarna beslutade sig för att testa de olika anomalier som ännu inte hade kunnat 
förklaras empiriskt men som ändå hade en signifikant påverkan på aktiepriserna. De 
anomalier som testades är de som relaterar till bolagsstorlek, hävstången i bolaget, 
Book-to-Market ration samt E/P-ration. Vad Fama och French (1992) gjorde var helt 
enkelt att undersöka om aktiepriserna kunde förklaras när även dessa egenskaper för 
företagen användes i beräkningen. De två faktorer som senare skulle visa sig vara 
värdiga en plats i den slutgiltiga modellen grundade var två marknadsanomalier och 
som vi nämnde ovan bolagsstorleken och Book-to-market ration. 
 
Den första anomalin, som idag har en plats i tre-faktor modellen som SMB-faktorn hade 
upptäckts av Banz (1981). Banz (1981) fann att bolagsstorleken mätt som 
marknadskapitalisering kunde förklara överavkastningar som andra 
prissättningsmodeller, exempelvis CAPM, inte kunde förklara. Under den 
fyrtioårsperiod som studien genomfördes hade aktier med låg marknadskapitalisering en 
signifikant högre risk-justerad avkastning än bolag med hög marknadskapitalisering 
(Banz, 1981, s. 16). Banz fann emellertid även att detta samband inte var linjärt men att 
det var tydligast bland aktier med låg marknadskapitalisering. Resultatet var inte heller 
stabilt över tid (Banz, 1981, s. 16). Även Berk (1995, s. 275) fann att 
marknadskapitaliseringen var en påverkande faktor som CAPM inte kunde förklara, och 
att det är en faktor som bör inkluderas i prissättningsmodeller för att undvika felaktiga 
specifikationer av dessa. Eftersom storleken på bolaget kan inkluderas i modellerna 
kommer det inte heller att vara någon del av en eventuell överavkastning som kan 
hänföras till denna faktor (Berk, 1995, s. 285). Argumenten till varför bolagsstorleken 
har en påverkan handlar främst om att små bolag har färre investerare än stora bolag på 
grund utav bristen på information, vilket leder till att de som investerar i de små bolagen 
kan ta smartare investeringsbeslut (Banz, 1981, s. 16-17).  
 
Den andra anomalin som idag används i tre-faktor modellen är HML, vilket relaterar till 
att det finns ett starkt samband mellan Book-to-Market ration och avkastning för aktier. 
Detta har funnits av flera forskare, däribland Fama och French (1992), Lakonishok et al. 
(1994) och Ali et al. (2003). Även fast detta samband funnits av många råder det delade 
meningar om varför detta fenomen påträffas. En av anledningar som diskuteras är att 
bolag med hög Book-to-Market ratio är mer riskfyllda och därför måste kompensera 
sina investerare med högre avkastning. Ett annat argument som brukar användas är att 
anomalin existerar på grund utav över- och undervärdering av framtida resultat (Ali et 
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al., 2003, s. 356). Enligt Fama och French (1992, s. 441) har bolag med hög Book-to-
Market ratio en betydligt högre genomsnittlig avkastning än bolag med låg book-to-
market ratio. De argumenterar för att detta beror på att bolag med hög book-to-market 
ratio måste kompensera sina investerare med hög avkastning på grund utav den högre 
risken i bolaget (Fama & French, 1992, s. 452). Anledningen till att bolag med hög 
Book-to-Market ratio måste kompensera sina investerare menar Fama och French 
(1992, s. 452) beror på att dessa bolag mest troligt haft en period med sjunkande 
aktiekurser och distress, vilket har lett till att investerare värderar dem under deras 
bokförda marknadsvärde.  Det andra argumentet för att anomalin existerar är att 
investerare begått misstag genom att under- och övervärdera aktier, och inte den 
underliggande risken i sig. Anledningen till att värdeaktier (aktier med hög Book-to-
Market) har högre avkastning än tillväxtaktier (Aktier med låg Book-to-Market) beror 
enligt Lakonishok et al. (1994) på beteendet hos investerare snarare än risken i bolagen. 
Argumenten för detta är att många investerare överskattar information och av den 
anledningen investerar i bolag som presterat bra över tid vilket driver upp deras kurser 
till den grad att de blir tillväxtaktier. Investerare som istället har som strategi att placera 
sitt kapital i värdeaktier lyckas slå de som investerar i tillväxtaktier bara på grund utav 
att de som investerar i tillväxtaktier håller sina aktier för länge, ända till dess att priset 
har gått ned. Det som ändå trots dessa skilda meningar går att slå fast är att Book-to-
Market faktorn kan förklara överavkastningar och således bör finnas med för att beräkna 
risk-justerad avkastning. Då både SMB och HML faktorerna inte är alldeles lätta att 
motivera ur en teoretisk synpunkt kan de i varje fall vara proxys för andra, okända 
riskfaktorer (Bodie et al., 2011, s. 363). 
 
Utifrån dessa två faktorer fann Fama och French (1992) ett samband mellan 
variationerna för aktiers avkastning och faktorerna storlek samt Book-to-Market ratio. 
De finner emellertid inget relevant samband mellan genomsnittlig aktieavkastning och 
aktiernas betavärde på den amerikanska marknaden under perioden 1963-1990. Efter att 
ha funnit dessa samband skapade Fama och French (1993) deras tre-faktor modell. Tre-
faktor modellen inkluderar storleks-faktorn (SMB), Book-to-Market-faktorn (HML) 
samt en marknadsfaktor (RM-RF) som är marknadens avkastning utöver den riskfria 
räntan. Fama och French (1993, s. 38) slår fast att SMB och HML faktorerna förklarar 
skillnader i genomsnittlig avkastning för aktier, men att marknadsfaktorn behövs för att 
förklara varför aktiernas avkastning i genomsnitt är högre än den riskfria räntan. Detta 
innebär alltså att marknadsfaktorn från CAPM får en plats även i Fama och French tre-
faktor modell trots att de ej fann något förklaringsvärde i sin studie 1992. Faktorerna 
SMB och HML är alltså de viktigaste tillskotten från CAPM i denna modell. SMB står 
för Small Minus Big, och består av skillnaden i avkastning för en portfölj beståendes av 
aktier för små bolag minus avkastningen för en portfölj beståendes av aktier för stora 
bolag. HML står för High Minus Low och är skillnaden i avkastningen för en portfölj 
bestående av aktier med hög Book-to-Market ratio minus avkastningen för en portfölj 
bestående av aktier med låg Book-to-Market ratio. Fama och French tre-faktor modell 
ser ut på följande sätt: 
 

𝐸(𝑅!)− 𝑅! =   𝛽! 𝐸(𝑅!)− 𝑅! + 𝛽!𝐸 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽!𝐸(𝐻𝑀𝐿) (6) 
 
E(Ri) är den förväntade avkastningen för aktie i, Rf är avkastningen på en riskfri 
tillgång, E(RM) är den förväntade avkastningen på marknadsportföljen, E(SMB) är 
skillnaden i den förväntade avkastningen för portföljer med små aktiebolag minus den 
förväntade avkastningen för portföljer med stora aktiebolag och E(HML) är skillnaden i 
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förväntad avkastning för portföljer beståendes av aktier med hög Book-to-Market minus 
den förväntade avkastningen för portföljer beståendes av aktier med låg Book-to-
Market. Denna modell är en utav modellerna vi kommer använda oss av när vi skattar 
den risk-justerade avkastningen för våra fonder samt beräknar exponering för fonderna 
mot de olika riskfaktorerna. Det är för oss viktigt att ha med denna modell då det är 
lättare för fonder med låg förmögenhet att handla aktier i små bolag än vad det är för 
stora bolag, varför kommer vi förklara senare. Det är därför viktigt för oss att justera 
bort det risktagandet som kommer från sådana strategier för att se om mindre fonder 
kan prestera bättre än stora fonder utan att ta mer risk.  
 
Även om Fama och French två adderade faktorer, SMB samt HML, tjänat den finansiella 
världen länge och väl har vi under vår studie funnit att det finns anledning att omvärdera 
en utav faktorerna, HML. HML-faktorn har i alla år, ända sedan 1993, beräknats genom 
att den 30 juni varje år använda sig av aktiepris och bokvärde från den 31 december 
föregående år (Fama & French, 1993, s. 8). Anledningen till att den viktning av 
portföljen genomförs i juni beror på att Fama och French (1993) ville vara helt säkra på 
att bokvärde skulle finnas tillgängligt för alla aktier, och det kan som bekant ta en 
ganska lång tid innan bokvärde redovisas. Anledningen till att priset används från 
samma datum har, enligt Frazzini och Asness (2013, s. 49) baserats på vanligt folkvett 
och kändes rimligt vid den tiden. Detta innebär att de värden som använts vid beräkning 
av book-to-market ration hela tiden är någonstans mellan 6 till 18 månader gamla. 
Frazzini och Asness (2013) diskuterar senare i sin studie huruvida det verkligen är 
korrekt att använda släpande priser vid konstruktion av värderingsnyckeltal. 
 
Frazzini och Asness genomför sin studie genom att dels beräkna book-to-market på 
samma vis som Fama och French och dels använda två egna metoder för beräkning. 
Den första varianten för att beräkna HML innebär att de använder samma datum för 
bokvärdet (vilket är samma för alla mått, den 31 december) och sedan använder sig av 
priset från den 30 juni vilket är datumet för balansering av portföljen. På detta sätt 
förvissar det sig om att de får ett mer aktuellt tal för book-to-market. De balanserar 
sedan portföljen varje år, det vill säga nyckeltalet uppdateras en gång per år. Det andra 
sättet de beräknar book-to-market på är genom att använda sig av bokvärdet från 31 
december, och sedan använda aktiepriset från den 30 juni. Skillnaden mot föregående 
teknik är att nyckeltalet uppdateras varje månad med nya aktiepriser (Frazzini et al., 
2013, s. 50). Dessa metoder resulterar i att de beräknade book-to-market talen ligger 
betydligt närmare det verkliga book-to-market värdet för en aktie. Frazzini och Asness 
(2013) visar sedan genom ett flertal exempel att deras beräkning av HML är en betydligt 
bättre approximering för det sanna värdet av book-to-market ration. Bland annat säger 
Frazzini och Asness (2013, s. 50): 
 
”Our findings show that true value stocks often show such price drops, and a measure 
that takes this fall into consideration, as our proposed method does, is superior to one 
that ignores it, as the standard method does” 
 
De är således säkra på sin sak, att deras sätt att beräkna book-to-market värdet är en 
betydligt bättre metod. De påpekar även att deras beräkning av book-to-market ration 
fångar sambandet mellan HML och Carharts faktor för momentum (som vi redogör för 
nedan) (Frazzini & Asness, 2013, s. 58). Det faller sig naturligt att denna ratio bättre 
fångar upp detta samband då en nedgång i aktiepris mellan december och juni medför 
att en aktie får ett större värde (klassificeras mer som värdeaktie) samt att en nedgång 
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nästan alltid resulterat i att aktiens momentum nästan alltid blivit sämre (Frazzini & 
Asness, 2013, s. 58). Genom att använda sig av standardberäkning av book-to-market 
ration reduceras den naturliga negativa korrelationen mellan faktorerna HML och MOM. 
Av dessa anledningar, att Frazzini och Asness metod ger en mer korrekt book-to-market 
ratio samt att det fångar upp den naturliga negativa korrelationen med en akties 
momentum, anser vi vara anledningar nog för att vi ska välja att genomföra vår studie 
med hjälp av en HML-faktor beräknad enligt Frazzini och Asness metod. 

3.3.5 Carharts fyr-faktor Modell 
 
Utifrån CAPM och två marknadsanomalier skapade Fama och French (1993) sin tre-
faktor modell. Fama och French (1996) använde senare sin tre-faktormodell för att 
undersöka huruvida den kan förklara sambandet mellan genomsnittlig aktieavkastning 
och E/P-ration, Cash Flow/Price-ration, försäljningstillväxt, långsiktig historisk 
avkastning och kortsiktig historisk avkastning. Tre-faktor modellen lyckas bra i all 
fallen utom ett; kortsiktig historisk avkastning. Den kortsiktiga historiska avkastningen 
brukar även benämnas som momentum-effekten, och är även det en anomali som inte 
passar in på en effektiv marknad.  
 
Jegadeesh (1990, s. 889-891) fann i sin studie att aktier som har presterat bra 
föregående månad, fortsätter att prestera bra även kommande. Han utformade sin studie 
som så att han sorterade aktier efter vinnare och förlorare baserat på en månads 
historiska kurser och undersökte sedan hur de presterat den kommande månaden. Några 
år senare fortsatte Jegadeesh på samma spår tillsammans med Titman (1993) när de 
undersökta momentum-effekten över en längre tidshorisont jämfört med studien som 
genomfördes 1990. De utformade studien på så vis att de undersökta olika tidsperioder 
som varierade mellan tre och tolv månader både i avseende på innehavsperiod och 
tidigare historisk avkastning (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 65). Det visade sig att alla 
kombinationer av innehavstid och historisk utvärdering resulterade i en överavkastning 
när investerare säljer föregående månads förlorare och köper vinnare vilket stärker 
teorin om en momentum-effekt på de finansiella marknaderna (Jegadeesh & Titman, 
1993, s. 70). Jegadeesh och Titmans fynd har sedan dess fått stöd från andra forskare 
och forskningen har visat att effekten av momentum pågår ungefär ett år och inte är 
relaterad till storleken för bolagen (Rouwenhorst, 1998, s. 268).  
 
Förklaringar till momentum-faktorn brukar främst hämtas från Behavioral Finance och 
att marknaden inte reagerar på ny information snarare än att det föreligger ett samband 
mellan risk och avkastning. Det är även den slutsatsen Jegadeesh och Titman (1993, s. 
89-90) drar. När det gäller den svenska marknaden har Parmler & Gonzalez (2007) 
funnit att det existerar en momentum-faktor. Studien innefattade alla svenska aktier på 
stockholmsbörsen mellan 1979 och 2003. De fann som tidigare påpekat att det finns en 
momentum-faktor men att den verkar upphöra när de genomföra samma test med 
portföljer som baseras på storlek, Book-to-Market och industri för aktierna (Parmler & 
Gonzalez, 2007, s. 310:314). Detta stödjer den slutsats som Moskowitz och Grinblatt 
(1999, s. 1250) drar, då de kommer fram till att momentum-strategier kommer bäst till 
sin rätt när de appliceras på en hel industri eftersom vinnare och förlorare ofta är 
verksamma inom samma sektor. Detta antyder att momentum-baserade strategier inte är 
särskilt bra ur en diversifieringssynpunkt.  
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Som vi nämnde ovan misslyckades tre-faktor modellen med att förklara ett samband 
mellan kortsiktig historisk avkastning och genomsnittlig avkastning för aktier. Fama 
och French (1996, s. 82) föreslår därför att en utveckling av modellen, med ytterligare 
en faktor som innefattar det kortsiktiga momentum som aktierna tydligt uppvisar. Detta 
var precis vad Carhart (1997) gjorde i sin studie när han vidareutvecklade Fama och 
French tre-faktor modell med ytterligare en faktor, momentum-faktorn som hädanefter 
kommer att kallas för MOM. I Carharts (1997) modell används momentum i ett 
tidsspann på ett år. Carhart (1997, s. 62) finner att denna faktor fungerar ypperligt 
eftersom den väsentligen förbättrar de prissättningsfel som uppkommer vid användande 
av CAPM och tre-faktor modellen. Modellen ser ut på följande vis: 
 

𝐸(𝑅!)− 𝑅! = 𝛽! 𝐸(𝑅!)− 𝑅! + 𝛽!𝐸 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽!𝐸 𝐻𝑀𝐿 + 𝛽!𝐸 𝑀𝑂𝑀  (7) 
 
Enda skillnaden mot Fama och French tre-faktor modell är att vi här har en fjärde 
faktor, MOM som är skillnaden i förväntad avkastning på en portfölj bestående av 
vinnande aktier och en portfölj bestående av förlorande aktier.  
 
I denna studie kommer även Carharts fyr-faktor modell att användas för att skatta den 
risk-justerade avkastningen och för att mäta exponering mot olika riskfaktorer. Även 
om momentum-effekten inte verkar vara enkel att motivera ur en teoretisk synpunkt 
(Bodie et al., 2011, s. 454) så finns det tydliga empiriska bevis för att en sådan faktor 
existerar. Då vi bland annat är intresserade av risk-justerad avkastning tycker vi det är 
väl motiverat att använda sig av även Carharts fyr-faktor modell då den verkar fånga en 
del av variationerna som inte CAPM eller Fama och French tre-faktor modell uppfattar. 
Med detta sagt värderar vi alltså Carharts fyr-faktormodell högst utav de modeller vi 
kommer använda oss utav. 

3.4 Metoder för utvärdering av prestation 
 
Utvecklandet av modern portföljteori och CAPM presenterade en teoretisk grund för att 
bättre kunna möta prestationen av finansiella instrument. De första att utnyttja denna 
möjlighet var forskarna Sharpe (1966), Treynor (1965) samt Jensen (1968). Dessa tre 
kom att utveckla prestationsmått som används flitigt än idag. Sharpe (1966) utvecklade 
ett mått som benämnas som Sharpe-kvoten. Sharpe-kvoten mäter överavkastningen för 
en finansiell tillgång över den riskfria räntan dividerat med standardavvikelsen för den 
perioden. Sharpe-kvoten anger hur mycket avkastning man får för ett visst risktagande 
mätt i volatilitet. Treynor (1965) utvecklade det mått som idag kallas för Treynor-
kvoten. Riskmåttet är väldigt snarlikt Sharpe-kvoten men med skillnaden att Treynor-
kvoten dividerar avkastningen för en tillgång minus den riskfria räntan med betavärdet, 
den systematiska risken. Då CAPM emellertid främst används för att beräkna en 
förväntad avkastning så fann Jensen (1968) ett sätt att använda CAPM för att justera 
avkastningen för risk. Då Jensens mått bygger på CAPM bygger måttet även på de 
antaganden som är relaterade till CAPM. Detta innebär att alla investerare håller en 
väldiversifierad marknadsportfölj, vilket får till följd att det bara är den systematiska 
risken som är av dignitet, och alfavärden när marknaden är jämvikt är lika med noll. 
Detta eftersom den systematiska risken enligt CAPM är den enda variabel som behövs 
för att förklara priset på en tillgång. Jensens (1968) mått skattar en finansiell tillgångs 
avvikelse från jämvikten och är känt som Jensens Alfa. Av ovanstående mått är Jensens 
Alfa de som fortfarande används flitigast för att beräkna en risk-justerad avkastning. 
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Formeln som används för att skatta Jensens alfa ser ut på följande vis (Jensen, 1968, s. 
393): 
 

𝑅!,! − 𝑅!,! = 𝛼! + 𝛽! 𝑅!,! − 𝑅!,! + 𝜀!   (8) 
 
Som vi ser är det mer eller mindre formeln för CAPM, och beståndsdelarna är även de 
samma. Det som är viktigt att veta är att det är konstanten för modellen, αi, som anger 
huruvida det är en positiv eller negativ riskjusterad avkastning. Alltså, om en 
fondförvaltare lyckas väl med att välja aktier till sin fond kommer αi att vara positiv, 
och om han lyckas mindre väl är det troligt att samma konstant är negativ. Det är 
grunden för de modeller vi kommer att använda oss utav för att skatta våra alfavärden 
och våra fonders exponering mot olika riskfaktorer. Vi kommer att använda 
ovanstående formel som den är, men vi kommer även att använda den med de 
ytterligare faktorerna från Fama och French tre-faktormodell samt momentum-faktorn 
från Carharts fyr-faktormodell. Jensen (1968, s. 394) funderar dock över huruvida det 
faktiskt finns någon förvaltare som lyckas generera ett positivt alfa-värde tack vare 
dennes skicklighet eller om det handlar mer om tur. I denna studie undersöker vi 
huruvida en fonds förmögenhet är en påverkande faktor för en fonds avkastning. Om så 
skulle vara fallet bör fonder med en lägre förmögenhet ha goda utsikter att prestera 
bättre än fonder med en hög förmögenhet. Anledningarna till detta resonemang kommer 
vi berätta mer om i nästa kapitel. Men om det visar sig att förmögenheten är en 
påverkande faktor bör vi kunna observera ihärdiga alfavärden som är bättre för fonderna 
med en låg förmögenhet än för fonderna med hög förmögenhet. 

3.5 Negativa Samband mellan Förmögenhet och Avkastning 
 
Vår tes angående fondförmögenhetens påverkan på avkastning bygger på tidigare 
forskning där empiriska samband mellan just avkastning och fondförmögenhet har 
påträffats. Ett av de mest erkända verken på detta område är den studie Chen et al. 
(2004) genomför och som vi till stor del bygger vår studie kring. De fann en statistiskt 
signifikant negativ påverkan mellan fondförmögenhet och riskjusterad avkastning. 
Vidare har även ett samband identifierats på den svenska marknaden av Dahlquist et al. 
(2000) som även de fann ett negativt samband mellan fonders förmögenhet och 
avkastning. I detta kapitel kommer vi påvisa de fynd som talar för att en förmögen fond 
borde ha det svårare att prestera en hög risk-justerad avkastning. De främsta 
anledningarna som presenteras i tidigare forskning hör ihop med likviditetsproblem och 
organisatoriska problem när fonden måste drivas i allt större skala. 

3.5.1 Likviditetsproblem  
 
Chen et al. (2004, s. 1300) fann under sin studie starka bevis för att fonders avkastning 
påverkas negativt av stor förmögenhet och att denna negativa påverkan går att härleda 
till likviditetsproblem och organisatoriska stordriftsnackdelar (Chen et al., 2004, s. 
1300). I likhet med detta fann även Pollet och Wilson (2008, s. 2942) att likviditeten 
verkar vara ett problem för större fonder. En av förklaringarna bakom detta 
likviditetsproblem är att när fonderna växer och blir allt större finns det till sist inga bra 
investeringsidéer kvar för förvaltarna att använda, och de tvingas då till att investera i 
tillgångar som inte är deras förstahandsval (Pollet & Wilson, 2008, s. 2942). Det är 
alltså mot sin vilja som förvaltare för stora fonder tvingas diversifiera ytterligare 
eftersom de inte kan ha alltför stora innehav i enskilda bolag, och för att det kanske inte 
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heller passar in i deras investeringsstrategi. Chen et al. (2004, s. 1277) har precis som 
Pollet & Wilson (2008) upptäckt att förvaltarnas tvång till att investera i sina 
andrahandsalternativ kan förklara en del utav likviditetens påverkan. Vidare drar Chen 
et al. (2004, s. 1277) slutsatsen att likviditetsproblem borde vara mer påtagliga för 
fonder som investerar i småbolag, eftersom dessa aktier ofta är relativt illikvida och 
således kan vara svåra att handla med för större fonder. Dessutom kommer en fond med 
hög förmögenhet ha en större kurspåverkan på denna typ av aktier på grund utav deras 
stora aktieordrar (Chen et al., 2004, s. 1277). Detta känns som relativt logiska slutsatser 
att dra. Om en liten fond investerar i ett litet bolag kan de komma undan utan att köpa 
en alltför stor del av bolaget men ändå få ett innehav som gör skillnad i deras 
avkastning. Att deras inköp är av mindre storlek leder också till att de inte påverkar 
kursen i samma utsträckning. Att småbolagsaktier är relativt illikvida behöver heller 
inte bli ett lika stort problem för små fonder då deras poster mest troligt är av mindre 
storlek än vad de skulle ha varit för ett stort bolag, och av den anledningen blir lättare 
att göra sig av med. Problemet med likviditet identifieras även av Dahlquist et al. (2000, 
s. 419) som finner att stora fonder helt enkelt är för stora för att kunna använda sig av 
aggressiva tradingstrategier, med andra ord så blir fonderna mer trögflytande på grund 
utav deras större mängd kapital.   
 
Det verkar med andra ord finnas goda argument för att likviditeten kan vara en faktor 
som påverkar stora förmögna fonder negativt. Dels i det avseende att förvaltare tvingas 
placera kapital i mindre attraktiva aktier då de inte kan öka innehavet sina nuvarande 
förstahandsalternativ i tillräckligt stor utsträckning. Men även på grund utav det faktum 
att stora fonder kan få svårt att handla aktier i småbolag då deras affärer dels är av en 
sådan storlek att de får en stor kurspåverkan, och dels för att de poster de handlar 
tenderar att vara så stora att de blir svårt att byta positioner i illikvida aktier som tillhör 
småbolag.  
 
Kurspåverkan är något även Beckers och Vaughan (2001, s. 9) samt Perold och 
Salomon (1991, s. 32-33) nämner som en negativ effekt för stora fonder nämner. Perold 
och Salomon (1991, s32-33) finner att desto större storlek på affären, desto större 
påverkan får affären på aktiekursen. Eftersom stora fonder oftast genomför väldigt stora 
transaktioner innebär detta att de kanske inte alltid kan köpa till det bästa priset, utan att 
de kanske måste betala ett överpris för att kunna köpa rätt antal aktier, alternativt 
tvingas sälja till ett underpris för att snabbt kunna byta position och gå ur aktier som 
håller på att sjunka i värde. Även Chen et al. (2004) härleder en del av 
likviditetsproblemen till påverkan på aktiepriser. Stora fonder kan nämligen bara öka 
sina existerande innehav till en viss gräns innan de tar för stor skada av deras egen 
kurspåverkan (Chen et al., 2004, s. 1289).  
 
Ytterligare en anledning som ofta diskuteras och till viss del kan härledas till 
likviditeten samt aktiehandeln är att en stor fond drar på sig allt högre kostnader (Elton 
et al., 2012, s. 32). Exempelvis finner Edelen et al. (2007, s. 38) att storleken på en fond 
har en stor påverkan på transaktionskostnaderna och att stora fonder har avgifter som är 
30 baspunkter högre än vad de är för mindre förmögna fonder. Likaså finner även Keim 
och Madhavan (1995, s. 397) att storleken av affärer ökar transaktionskostnaderna för 
institutionella aktiehandlare. Om vi länkar det till fonders förmögenhet så måste 
förmögna fonder med mycket kapital genomföra större affärer, vilket då medför att de 
drar på sig ytterligare transaktionskostnader som försämrar deras avkastning. 
Anledningen till att det blir större transaktionskostnader hör ihop med att det blir en 
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högre avgift att betala i form av courtage. Det är således en relativt enkel och 
lättförståelig anledning till att fondförmögenheten kan ha en negativ påverkan. 
Storleken på fonden i form av förmögenhet ska dock inte blandas ihop med den totala 
förmögenheten för förvaltningsbolaget.  
 
Berk och Green (2004) presenterar en rättfram förklaring till varför det kan förhålla sig 
på detta sätt. De menar att en fond som presterar en bra avkastning kommer locka till 
sig fler investerare som skjuter till mer och mer kapital, detta leder sedermera till att 
fonden blir för stor för att kunna prestera på ett lika bra sätt (Berk & Green, 2004, s. 
1271). Detta talar alltså för att stora fonder presterar sämre, och att små fonder presterar 
högre avkastningar men bara kan göra så under en kort tid. Alltså styrker detta tesen om 
att fondförmögenheten är negativ för fonder. Berk och Green (2004, s. 1271) härleder 
detta till att skickliga förvaltare lyckas prestera en bra avkastning så länge fonderna är 
små, men när fonden växer sig att större kommer skickligheten från förvaltaren minska i 
takt med att det uppstår större kostnader och att fonden blir mer illikvid. Då vi anser att 
detta kan vara en nog så rimlig förklaring till att mindre fonder presterar bättre måste vi 
ändå påpeka att vi finner vissa problem med teorin, vilket vi kommer diskutera i avsnitt 
3.5.2.  

3.5.2 Organisatoriska problem  
 
Chen et al. (2004, s. 1278) finner i sin undersökning att en stor anledning till att 
prestationen för fonder försämras i takt med att förmögenheten växer beror på hur en 
fonds organisation är uppbyggd. Detta kan bero på ett flertal olika anledningar men en 
av de tydligaste som Chen et al. (2004, s. 1278) finner är att en fond som är väldigt 
förmögen ofta får problem med så kallade hierarki-kostnader. Hierarki-kostnader kan 
uppstå i stora organisationer där det finns en tydlig hierarkisk struktur. Hierarki-
kostnader kan beskrivas som risken för, exempelvis, en mellanchef i ett stort 
förvaltningsbolag att någon högre upp i organisationen anser att det finns bättre 
investeringsalternativ än de som denna mellanchef arbetat fram och beslutar att kapital 
ska allokeras till en annan del av bolaget (Stein, 2002, s. 1893). Detta innebär att den 
möda mellanchefen lagt ner på att samla in och analysera information gjorts mer eller i 
mindre i onödan, och detta kommer påverka hans framtida arbete med att samla in och 
analysera information. Detta innebär således att det finns en stor risk att mellanchefen i 
vårt exempel lägger mindre tid och energi på att göra fulländade analyser i en hierarkisk 
organisation snarare än i en organisation där han själv får bestämma var han vill 
investera kapital. 
 
Stein (2002, s. 1891) argumenterar för att denna typ av hierarkikostnader borde innebära 
att små organisationer utan en hierarkisk ordning borde vara bättre än stora hierarkiska 
organisationer på att genomföra uppgifter som involverar bearbetning av mjuk 
information, men påpekar samtidigt att stora organisationer borde vara bättre på att 
bearbeta hård information. Med mjuk information avses information som inte kan 
verifieras av någon annan än den agent som producerat den, och detta gör således att det 
är svårt att föra den typen information uppåt i organisationen (Chen et al., 2004, s. 
1279). I motsats till mjuk information är hård information mer kvantifierbar data som 
kan föras vidare utan att agenten behöver bekräfta denna, till exempel P/E-tal (Chen et 
al., 2004, s. 1295). För vår studie indikerar detta att denna typ av mjuka information 
borde vara mer framträdande för de fonder som placerar i småbolag där en stor del av 
analysen kan bygga på information som inte är tillgänglig på marknaden i samma 
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utsträckning, exempelvis genom att samtala med den verkställande direktören för det 
aktuella företaget. Chen et al. (2004, s. 1279) menar att detta innebär att stora förmögna 
fonder där alla agenter måste kämpa för att få sina beslut implementerade lägger för 
mycket energi på kvantitativa mått, eller hård information, för att kunna få sina 
investeringsbeslut godkända, snarare än att använda sig av den mjuka information som 
är nödvändig vid investering i småbolag. Chen et al. (2004, s. 1300) finner även bevis 
för att det verkar förefalla på det sätt som Stein (2002) förutspår, nämligen att 
hierarkikostnaderna är en stor anledning till att storleken på en fond påverkar 
prestationen negativt. Även Pollet och Wilson (2008, s. 2968) finner att detta kan vara 
en möjlig förklaring till varför prestationen försämras av en växande förmögenhet.  
 
Här bör vi emellertid nämna att Stein (2002, s. 1914) påpekar att informationen som 
tidigare betraktats som mjuk och som varit till fördel för decentraliserade bolag i takt 
med att teknologin och informationen i samhället utvecklas kan komma att förändras. 
Med andra ord menar han att mjuk information går mot att bli mer och mer hård 
information i takt med att teknologin utvecklas. Detta talar för att denna fördel för 
mindre, decentraliserade fonder, kan komma att eroderas i takt med att teknologin 
utvecklas och information dels blir mer kvantifierbar och dels mer lättillgänglig. 
 
Indro et al. (1999, s. 75) resonerar kring att en förmögen fond kommer drabbas av 
administrativ stress. Detta eftersom en växande fond kräver mer och mer personal i 
anspråk. Detta leder till att ny personal måsta anställas för att ta hand om den nya 
arbetsbördan som uppstår, och enligt Indro et al. (1999, s. 75) kan detta leda till att 
portföljhanteringsprocessen blir lidande. Detta problem intensifieras när antalet 
förvaltare för en fond växer och det blir fler innehav i fonden, det blir helt enkelt svårare 
för alla förvaltare att ha översikt över hur fonden förvaltas. Detta talar också för att mer 
förmögna fonder får svårare att prestera en hög avkastning. 

3.6 Positiva samband mellan förmögenhet och avkastning 
 
Trots att det finns ett antal dokumenterade och bevisade anledningar till varför en stor 
förmögenhet är negativt för en fonds avkastning finns det även forskare som funnit 
positiva samband mellan förmögenhet och avkastning. Vi tänkte här påvisa de studier 
som funnit ett positivt samband. Framförallt finns det fördelar mellan förmögenhet och 
avkastning på fondbolagsnivå, det vill säga att det finns fördelar för fonder att tillhöra 
förmögna fondbolag. Men det finns även studier som visar på att individuellt förmögna 
fonder lyckats prestera bra. 

3.6.1 Fördelar med hänsyn till fondbolagets storlek 
  
Elton et al. (2012, s. 40) fann i sin studie att om något, så verkade fondernas alfavärden 
(risk-justerade avkastning) öka i takt med att fondens förmögenhet växte. De kunde 
emellertid inte finna att förmögenheten hade någon signifikant påverkan på resultatet, 
det vill säga det kunde inte konstatera att det varken förelåg något positivt eller negativt 
samband (Elton et al., 2012, s. 40). Detta går alltså tvärt emot de fynd Chen et al. (2004) 
gjorde, och vår tes om att förmögenheten har en negativ påverkan. Det tyder på att det 
kan ha funnits andra orsaker än fondernas förmögenhet som låg bakom det faktum att 
förmögna fonder presterade en hög risk-justerad avkastning. Då det emellertid inte var 
detta som var studiens syfte så lämnades inga djuplodande analyser om varför det 
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förehöll sig på detta sätt. En förklaring kan finnas i att dessa stora fonder som presterade 
bra kan ha tillhört stora fondbolag. 
 
Chen et al. (2004, s. 1278) finner nämligen att en stor förmögenhet för ett fondbolag 
faktiskt påverkar avkastningen för fonderna positivt, till skillnad från när en fond är 
förmögen på individuell nivå. Detta beror främst på att stora fondbolag kan förhandla 
fram bättre avtal med lägre avgifter för deras fondförvaltare, vilket resulterar i att det 
blir billigare att handla för förvaltarna (Chen et al., 2004, s. 1278). Chen et al. (2004, s. 
1293) indikerar att denna skillnad för stora fondbolag gentemot små fondbolag kan vara 
så stor som ett par procentenheter per år. Detta skulle till stor del kunna förklara att 
stora fonder som hör till stora fondbolag helt enkelt får de negativa aspekterna av att 
vara förmögna motverkade av effekterna med att tillhöra ett förmöget fondbolag. Även 
Pollet och Wilson (2008, s. 2943) finner att storleken kan vara positivt på 
fondbolagsnivå tack vare att de kan handla till lägre avgifter. Pollet och Wilson (2008, 
s. 1943) finner även att fonder som tillhör förmögna fondbolag inte drabbas av de 
problemen som finns med att inte kunna generera tillräckligt bra, och tillräckligt många 
nya investeringsidéer i takt med att fonden växer. Även detta kan förklara varför fonder 
i större fondbolag klarar sig bra. Elton et al. (2012, s. 53) diskuterar även ytterligare en 
faktor, nämligen att förmögna fonder och fondbolag kan ha fler resurser och lägga mer 
tid på att analysera nya investeringar. Detta ligger tydligt i linje med Pollet och Wilsons 
(2008) tankar kring nya investeringsidéer på fondbolagsnivå, att de trots sin storlek kan 
generera bra investeringsidéer och hjälpa sina fonder prestera bra. Fördelarna vi 
identifierat ovan hjälper de fonder som tillhör stora fondbolag, och borde därför enligt 
dessa teorier kunna prestera på en bra nivå då detta är fördelar som väger tungt för en 
fonds möjlighet att prestera en hög avkastning. Även Sing (2007, s. 42-43) fann att stora 
fonder tenderade att prestera bättre än små fonder, och kunde härleda detta till att de 
stora fonderna hade lägre transaktionskostnader och lägre avgifter för sin handel. Det 
finns alltså bevis för att det föreligger stordriftsfördelar både på fondnivå, men kanske 
framförallt på fondbolagsnivå. 
 
Vi nämnde i föregående kapitel en Berk och Greens (2004) tes om att små fonder som 
har en skicklig förvaltare och presterar bra får ett stort inflöde av kapital som leder till 
att förvaltaren inte längre kan upprätthålla en lika hög prestation. Heaney (2008, s. 826) 
fann i sin studie att det inte fanns något signifikant samband mellan en fonds 
förmögenhet och dess avkastning. Han fann visst stöd hos Berk och Green (2004) och 
menade att små fonder som presterar bra är små för kort stund för att ett negativt 
samband mellan förmögenhet och avkastning ska kunna identifieras. Det vill säga, de 
små fonder som presterar bra blir för snabbt stora fonder för att ett samband mellan en 
liten förmögenhet och prestation ska kunna identifieras, och det ser då ut som att 
förmögenheten inte har någon påverkan. Detta säger dock emot Berk och Green (2004) 
en aning då stora fonder enligt deras tes ska prestera sämre än små fonder på grund utav 
det tillskjutna kapitalet. Vi finner därför detta intressant. Det faktum att Heaney (2008, 
s. 826) inte finner någon påverkan mellan förmögenhet och avkastning tyder för oss på 
en annan intressant fördel som både stora fonder, och stora fondbolag har jämfört med 
de mindre.  
 
Elton et al. (2012, s. 53) presenterar en förklaring i form av att förmögna fonder och 
förmögna fondbolag har en större möjlighet att attrahera skickliga förvaltare eftersom 
förvaltarna då får stöd från en större organisation samt kan erhålla en högre ersättning i 
form av förvaltningsavgiften som ofta beräknas på det totala kapitalet i en fond. Även 
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Ding et al. (2009, s. 884) påpekar att de större fonderna och fondbolagen lättare kan 
attrahera och behålla de skickligaste förvaltarna. Ding et al. (2009, s. 883) fann att små 
fonder hade en högre avkastning innan risk-justering men att rollerna var ombytta då 
risktagandet justerats bort. Det indikerar att de små fonderna genererar en högre 
avkastning på grund utav ett högre risktagande. Det ligger i linje med vår tes om 
förvaltarnas påverkan, en skicklig förvaltare ska nämligen kunna generera en hög 
avkastning utan att ta alltför stora risker. Detta utgör såklart en stor fördel för de stora 
fonderna, givet att de kan prestera trots ett enormt stort kapital. Och detta skulle kunna 
förkasta Berk och Greens (2004) tes om att stora fonder inte kan fortsätta prestera och 
att förvaltarens skicklighet till sist eroderas av ett för stort kapital. Även detta talar 
starkt för att det finns fördelar med att vara en förmögen fond samt tillhöra ett stort 
fondbolag då de verkar kunna attrahera de mest talangfulla förvaltarna. 
 
En ytterligare stordriftsfördel som Chen et al. (2004, s. 1289) finner är att de fonder som 
hör till stora fondbolag även kan dra nytta av bättre marknadsföring. Det förefaller 
logiskt att stora fondbolag såsom Handelsbanken och Swedbank Robur har mer kapital 
att lägga på marknadsföring. Då detta i sig inte innebär att fonderna får en högre 
avkastning kan det attrahera ett inflöde av kapital, som enligt vissa teorier är negativt 
för en fonds förmåga. Vi finner dock även att detta kan vara positivt då det finns 
stordriftsfördelar på fondbolagsnivå och att en större förmögenhet för fonderna även 
kan hjälpa större fondbolag och större fonder att attrahera skickliga förvaltare, som i sin 
tur kan generera en högre avkastning för fonderna. 

3.6.2 En optimal storlek 
 
En intressant teori vi kommit över är att det ska existera en optimal storlek för fonder, 
och att sambandet mellan förmögenhet och avkastning inte är linjärt som andra studier 
funnit utan snarare kvadratiskt och konkavt. Det indikerar att en ökning av förmögenhet 
är positivt till en viss gräns, där förmögenheten sedermera blir för stor och får en 
negativ påverkan på fondens avkastning. Den som var första att identifiera detta var 
Indro et al. (1999). De fann, som ovan nämnt, att sambandet var kvadratiskt och att det 
fanns en optimal storlek för fonder att förvaltas på (Indro et al., 1999, s. 81). Även 
Bodson et al. (2011, s. 171) fann ett kvadratiskt och konkavt samband mellan 
förmögenhet och avkastning. Det är en oerhört intressant tes som emellertid kan bli svår 
att bekräfta eller förkasta i denna studie, men är ändå något vi kommer försöka hitta 
tendenser till. En optimal storlek, där förmögenheten till sist blir för stor är bevis på att 
de nackdelarna med att vara en förmögen fond till sist blir för stora för att kunna väga 
upp fördelarna som kommer dels med att vara en stor fond och dels genom att tillhöra 
ett stort fondbolag. Men det implicerar också att vidden av de negativa effekterna som 
finns med förmögenhet inte behöver göra sig påminda förrän fonden blir väldigt 
förmögen, det vill säga att lagom är bäst. Det är varken bra att vara för liten eller för 
stor.  

3.7 Sammanfattande diskussion 
 
Vi har i detta kapitel presenterat den teoretiska referensram som denna studie kommer 
att förhålla oss till. Vårt inledande kapitel innefattar hur den svenska marknaden ser ut 
och vilka egenskaper aktiefonder har. Därefter presenterade vi en teori som vi anser 
vara viktig för vår frågeställning, nämligen den effektiva marknadshypotesen. Det är en 
teori vi värderar högt då en effektiv marknad implicerar att den risk-justerade 
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avkastningen är lika med noll. För en förvaltare innebär detta att avkastningen bara 
beror på risktagandet och att avkastningen kommer vara lika för alla när risken justerats 
bort. Den effektiva marknadshypotesen är således viktigt för att överhuvudtaget kunna 
avgöra huruvida det kan vara någon skillnad på den risk-justerade avkastningen för 
stora respektive små fonder.  
 
Därefter presenterade vi Markowitz portföljvalsteori som är en teori det är viktigt att 
förstå för att till fullo förstå logiken bakom CAPM, Fama och French tre-faktormodell 
samt Carharts fyr-faktormodell då samtliga av dessa modeller bygger på Markowitz 
portföljvalsteori. När det gäller våra tre olika modeller för risk-justering kommer vi 
använda oss utav samtliga för att beräkna den risk-justerade avkastningen. Detta 
eftersom vi kommer att ha tillgång till datan för att genomföra beräkningen i olika steg 
och vi finner det intressant att se huruvida det föreligger några skillnader baserat på 
vilken typ av risk-justering som görs. Vidare anser vi att studien blir mer robust när vi 
nyttjar flera olika mått. När vi erhållit våra resultat kommer vi emellertid förlita oss 
mest på de värden vi kan skatta med hjälp av Carharts fyr-faktormodell då denna 
inkluderar samtliga riskfaktorer från de två andra modellerna samt adderar en fjärde. 
Carharts fyr-faktormodell borde således vara den modell som förser oss med den mest 
korrekta skattningen av fondernas risk-justerade avkastning och exponering mot de 
olika riskfaktorerna. Vi värderar därför Carharts modell högre än de andra, även fast 
arbetet av Sharpe (1964) samt Fama och French (1993) har varit en stor tillgång för 
finansiell teori och är viktiga verk inom området.  
 
När det gäller Fama och French tre-faktormodell finner vi emellertid att en liten 
förbättring kan göras. Denna förbättring innefattar att vi byter ut den HML-faktor som 
beräknats enligt Fama och French metod mot en som beräknats av Frazzini och Asness 
(2013). Beräkningen skiljer sig åt när en akties book-to-market värde ska skattas, och 
den metod som Frazzini och Asness använder sig utav ligger närmre det sanna book-to-
market värdet och vi anser således att det är en bättre faktor att använda sig av vid 
beräkning av risk-justerad avkastning. 
 
De kanske mest viktiga teorierna i vårt kapitel är dock de som behandlar 
förmögenhetens påverkan på avkastningen för fonder. Här finner vi ett stort värde i den 
studie Chen et al. (2004) genomförde. Den studien är oerhört välgjord och författarna 
utför ett flertal tester för att testa sina teser. De finner stöd för att både organisationen 
och likviditeten är faktorer som blir lidande när en fond växer sig för stor sett till dess 
förmögenhet. Dessa teorier har vi sedan funnit stöd för även i andra studier. Vi har 
emellertid även funnit motsägande resultat i andra studier. Chen et al. (2004) studie är 
dock den vi värderar högst av dessa och kommer ha som främst utgångspunkt under 
återstoden av denna undersökning. 
 
Det faktum att det finns motsägande resultat inom vårt valda forskningsområde anser vi 
ökar intresset. Då det inte tycks finnas något givet slutresultat för vår studie ser vi med 
spänning fram emot de resultat vi senare kommer att kunna erhålla och analysera, för att 
på så sätt kunna dra slutsatser kring fondförmögenhetens påverkan på den svenska 
aktiefondmarknaden.  
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4. Praktisk metod 
 
I detta kapitel ämnar vi att belysa studiens praktiska metodik. Målet med kapitlet är att 
ge en klar bild för läsaren av; hur vi skattat den risk-justerade avkastningen, hur vi 
testat förmögenhetens påverkan på avkastning för fonder, hur vi gjort vårt urval av 
fonder samt även hur vår data samlats in. För att ge läsaren en klar bild av vårt 
tillvägagångssätt samt undvika att upprepa oss själva i för stor utsträckning inleder vi 
kapitlet med att presentera genomförandet av vår studie och de beräkningar som gjorts. 
Därefter presenterar vi vår data och hur vi samlat in denna. Vi har i denna 
undersökning haft ett grundligt empiriskt material att undersöka och en stor mängd 
data att hantera, till följd av detta har vi tvingats göra val som passat vår frågeställning 
och vårt empiriska material. Vi kommer i detta kapitel att motivera samt diskutera de 
olika val vi gjort för att analysera och samla in vår data. Vi avslutar kapitlet med en 
kritisk granskning av vårt tillvägagångsätt. 

4.1 Studiens praktiska genomförande 
 
I denna studie undersöker vi huruvida avkastningen för svenska aktiefonder påverkas av 
deras förmögenhet. För att göra detta har vi beslutat oss för att följa det 
tillvägagångssätt som Chen et al. (2004) beskriver. Vi försöker replikera denna studie i 
så stor utsträckning som möjligt vilket ger oss en bättre grund för vår kommande analys 
samt gör resultaten jämförbara med en tidigare vetenskapligt genomförd studie. Detta 
innebär att vi i ett första steg med hjälp av tidsserieregressioner kommer skatta den risk-
justerade avkastningen för portföljer som vi skapat utifrån fondernas olika nivåer av 
förmögenhet för att svara på vår första frågeställning. Vi kommer sedan använda våra 
skattade riskexponeringar från dessa portföljer för att justera de individuella fondernas 
avkastning innan vi testar fondförmögenhetens påverkan på avkastningen genom 
tvärsnittsregressioner.  
 
Huruvida tvärsnittsregressioner är det främsta valet för studiens andra steg kan 
diskuteras. Chen et al. (2004) påpekar att det till och med kan anses vara konservativt 
givet målet med studien. Detta eftersom de stora fonderna i vårt urval mest troligt är bra 
fonder, annars borde de inte ha kunnat bli stora överhuvudtaget. Detta innebär att de 
skickligaste fonderna som observeras tenderar att vara stora, och det är något som inte 
en tvärsnittsregression uppfattar på samma sätt som andra alternativ. En annan typ av 
regression som hade kunnat användas är en så kallad cross-sectional fixed effects. Detta 
är en typ av regression som inkluderar både tidsserie och tvärsnittsdata, så kallad 
paneldata (Studenmund, 2011, s. 526-528). Den typen av regression har använts i andra 
studier där förmögenhetens påverkan studerats, bland annat studien av Dahlquist et al. 
(2000). Detta hade kunnat vara ett annat alternativ för vår studie, men som Chen et al. 
(2004, s. 1282) skriver innebär det också att resultaten kan bli en aning snedvridna på 
grund utav bias. Den bias som diskuteras innebär att resultaten går tillbaka mot 
medelvärdet. En fond som har haft en lyckosam prestation under ett par år kommer se 
en ökning av förmögenhet, men prestationen kommer över tiden att gå mer mot 
medelvärdet vilket kan leda en forskare att dra förhastade slutsatser om att det föreligger 
ett negativt samband mellan förmögenhet och avkastning. Då vi dels inte vill utsätta vår 
studie för en sådan typ av bias, och dels vill kunna jämföra våra resultat med Chen et al. 
(2004) kommer vi genomföra vår studie med hjälp av samma typ av 
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tvärsnittsregressioner som Fama och Macbeth (1973) samt Chen et al. (2004) använde 
sig av. Detta är en vanlig typ av tvärsnittsregression att använda sig av och har fått ett 
vetenskapligt erkännande, vilket vi anser ge vår studie ytterligare trovärdighet. 
 
Chen et al. (2004, s. 1283) nämner att det finns två problem som associeras med 
tvärsnittsregressioner. Det första problemet är att fonder med olika förmögenhet kan ha 
olika stilar med avseende på investeringsstrategier och investeringsmöjligheter. 
Exempelvis kan en fond med låg förmögenhet ha större möjligheter och benägenheter 
att investera i bolag med låg marknadskapitalisering, värdeaktier samt utnyttja 
momentum-strategier. Det andra problemet som Chen et al.( (2004, s. 1283) beskriver 
är att fondens förmögenhet är korrelerad med andra egenskaper som fonden innehar. 
Exempel på sådana egenskaper kan vara storleken på förvaltningsbolaget, fondens 
omsättning eller fondens ålder.  
 
Det första problemet, angående fondernas heterogenitet, hanteras genom att vi justerar 
fondernas avkastning för deras exponering mot olika faktorer med hjälp utav skattade 
riktmärken. Rent konkret innebär det att vi, utifrån fondens förmögenhet, skapar 
portföljer där vi genom en tidsserieregression skattar varje portföljs exponering mot 
olika riskfaktorer utifrån våra tre prissättningsmodeller. Dessa prissättningsmodeller är 
CAPM, Fama och French tre-faktor modell samt Carharts (1997) fyr-faktormodell. 
Varje portfölj erhåller då enskilda värden för risk-justerad avkastning och exponeringar 
mot de olika faktorerna som vi sedan använder för att justera fondernas avkastning inför 
våra tvärsnittsregressioner. 
 
Det andra problemet angående korrelation mellan en fonds olika egenskaper hanterar 
Chen et al. (2004) genom att bygga en regressionsmodell där fondförmögenhetens 
påverkan på den riskjusterade avkastningen testas samtidigt som de kontrollerar för 
andra fondegenskaper. Detta görs med hjälp av tvärsnittsregressioner i varje månad där 
metoden bygger på det regressionsramverk som användes av Fama och Macbeth (1973). 
Undersökningen kommer alltså att genomföras i två steg. Först kommer vi beräkna den 
risk-justerade avkastningen för fem portföljer samt beräkna riktmärken som vi ämnar 
använda för att justera fondernas avkastning. Denna riskjusterade avkastning kommer 
sedan att användas i en regression gentemot fondförmögenheten för att se om det 
föreligger något samband mellan fondförmögenhet och avkastning. 

4.1.1 Risk-justerad avkastning och riktmärken för riskjustering 
 
I likhet med Chen et al. (2004) kommer vi i denna studie justera fondernas avkastning 
utifrån tre olika modeller. Som tidigare nämnt rör det sig om CAPM, Fama och French 
tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell. Ett argument för att vi inte borde 
justera avkastningen för dessa faktorer är att en fonds förmögenhet eventuellt kan 
påverka dess möjlighet att exempelvis investera i bolag med lågt marknadsvärde, och 
således dess möjlighet att generera en högre avkastning genom detta. Vi finner det 
emellertid mer intressant att undersöka huruvida förmögenheten, som ensam faktor, har 
någon påverkan på en fonds avkastning. Således behöver vi justera fondernas 
avkastning för exponeringen mot de olika risk-faktorerna för att kunna undersöka detta.  
 
Som grund för vår riskjustering av fonderas avkastning har vi använt samma 
tillvägagångssätt som Chen et al. (2004). För att beräkna den risk-justerade 
avkastningen samt de värden vi senare ska använda för att justera fondernas individuella 
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avkastning har vi använt oss av portföljer för att beräkna exponeringen mot de olika 
faktorerna i CAPM, Fama och French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell 
genom tidsserieregressioner. För att forma våra portföljer har vi i början av varje år 
rankat alla fonder efter deras förmögenhet från slutet av föregående år och därefter delat 
in fonderna i fem olika kvantiler som ligger till grund för våra portföljer. Exempelvis 
om vi gör indelningen i början av 2003 så använder vi oss utav förmögenhetsdata från 
slutet av 2002. Varje kvantil utgör sedan tjugo procent av fonderna det året med de 
minst förmögna i portfölj 1 och de mest förmögna i portfölj 5.  
  
Efter att vi delat in fonderna i olika portföljer baserat på deras förmögenhet låter vi varje 
portfölj vara orörd i ett år innan vi gör om samma procedur i början utav nästa år. Detta 
för att vi ska kunna ta hänsyn till när fonderna ökar respektive minskar sin förmögenhet 
och till följd av detta måste placeras i en ny portfölj. Efter att vi skapat våra fem 
portföljer beräknar vi avkastningen för dessa i varje månad. I likhet med Chen et al. 
(2004, s. 1284) använder vi oss av portföljer där varje fond utgör en procentuellt sett 
lika stor del, vilket har underlättat våra uträkningar. När vi beräknat avkastningen för 
alla portföljer genomför vi våra regressioner gentemot de olika modellerna. Detta 
innebär att vi för varje portfölj genomför tre regressioner, där vi använder oss av 
tidsserieobservationer från 156 månader i varje regression. Med andra ord använder vi 
hela tidsserien i varje regression, detta helt i enlighet med Chen et al. (2004, s. 1283) 
samt Carhart (1997, s. 63). Således gör vi en tidsserieregression gentemot CAPM, en 
gentemot Fama och French tre-faktormodell samt en gentemot Carharts fyr-
faktormodell för varje portfölj. Efter att dessa regressioner genomförts erhåller vi de 
olika portföljernas risk-justerade avkastning samt exponeringar mot faktorerna i dessa 
modeller. Det är sedan dessa exponeringsvärden vi kommer använda oss utav när vi i 
nästa skede justerar fondernas avkastning. För att testa robustheten för våra resultat 
delar vi även in vår totala undersökningsperiod i två perioder och genomför samma 
procedur. Den första perioden sträcker sig mellan 2001-2006 och vår andra tidsperiod är 
mellan 2007-2013. De värden vi erhåller kommer att användas i två ändamål. Till att 
börja med svarar de väl på vår frågeställning; huruvida fonder med en låg förmögenhet 
presterar en högre risk-justerad avkastning än fonder med en hög förmögenhet. 
Dessutom kommer våra skattade exponeringar mot de olika faktorerna i modellerna 
användas för att justera varje individuell fonds avkastning inför genomförandet av våra 
tvärsnittsregressioner. 
 
Vid justeringen utav fondernas avkastning använder vi oss av fondens 
exponeringsvärden från portföljen den tillhörde under föregående år. För att justera en 
fonds avkastning under 2005 använder vi oss således av exponeringsvärdena för den 
portfölj fonden tillhörde under 2004. Om en fond tillhör samma kvantil under hela 
undersökningsperioden innebär det att den kommer justeras med samma 
exponeringsvärden varje år och att det bara är avkastningen för riskfaktorerna som 
förändras. 
 
Vid våra tidsserieregressioner har vi använt oss utav samma modeller som Chen et al. 
(2004, s. 1283-1284) för att skatta den risk-justerade avkastningen samt 
exponeringsvärden. Att använda sig av just tidsserieregressioner är vanligt när risk-
justerad avkastning ska skattas, och var det enda rimliga alternativet vi såg. Även 
Carhart (1997), Fama och French (1993) och Black et al. (1972) använder sig av 
tidsserieregressioner för att skatta risk-justerad avkastning. Det är således rimligt att vi 
genomför även vår studie på detta vis. Speciellt med tanke på att vi vill kunna jämföra 
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våra resultat med resultaten Chen et al. (2004) finner. Nedan visar vi våra 
regressionsmodeller i tur och ordning för CAPM (9), Fama och French tre-faktormodell 
(10) samt Carharts fyr-faktormodell (11): 
 

𝑅!,! = 𝛼! + 𝛽!𝑅𝑚𝑅𝑓! + 𝜀!,! (9) 
 

𝑅!,! = 𝛼! + 𝛽!,!𝑅𝑚𝑅𝑓! + 𝛽!,!𝑆𝑀𝐵! + 𝛽!,!𝐻𝑀𝐿! + 𝜀!,! (10) 
 

𝑅!,! = 𝛼! + 𝛽!,!𝑅𝑚𝑅𝑓! + 𝛽!,!𝑆𝑀𝐵! + 𝛽!,!𝐻𝑀𝐿! + 𝛽!,!𝑀𝑂𝑀! + 𝜀!,! (11) 
 
I ovanstående modell innebär variablerna följande: 
 
Ri, t = Avkastningen för portfölj i under period t minus riskfria räntan 
αi = Överavkastningen fonden presterat  
βi = Exponeringsvärdet gentemot marknadsportföljen 
RmRft = Avkastningen för indexet SIXPRX i period t minus riskfria räntan  
βi, 2 = Exponeringsvärdet gentemot SMB-faktorn 
SMBt = Avkastningen för SMB-portföljen i period t 
βi, 3 = Exponeringsvärdet gentemot HML-faktorn 
HMLt = Avkastningen för HML-portföljen i period t 
βi, 4 = Exponeringsvärdet gentemot MOM-faktorn 
MOMt = Avkastningen för MOM-portföljen i period t 
εi, t = En felterm som inte korrelerar medan någon utav de oberoende variablerna. 
 
Som det går att utläsa av regressionsmodellerna ovan är det således portföljens 
avkastning minus den riskfria räntan som är den beroende variabeln i varje regression. 
Den riskfria räntan vi använt oss utav är svenska statsskuldsväxlar med en löptid på en 
månad (SSVX 1M). Utifrån dessa regressionsmodeller erhöll vi således den risk-
justerade avkastningen för fem portföljer som hjälper oss besvara vår frågeställning, 
samt exponeringsvärden mot de olika faktorerna som vi sedan använder för att justera 
fondernas avkastning i nästa steg.  

4.1.2 Regressionsmodell - förmögenhetens påverkan 
 
I detta skede av studien använder vi oss av den riskjusterade avkastningen för alla 
fonder och den naturliga logaritmen av fondförmögenheten för att genom en linjär 
tvärsnittsregression undersöka om det finns något samband mellan dessa variabler. 
Genomförandet av denna del av studien baserar vi, precis som Chen et al. (2004) på 
Fama och Macbeths (1973) regressionsramverk. Det innebar att vi genomförde våra 
tvärsnittsregressioner i varje månad genom hela undersökningsperioden för att sedan 
beräkna månatliga medelvärden under hela perioden. Precis som Chen et al. (2004, s. 
1277) kommer vi inte använda kvantil 1 i denna regression då fonder med så låg 
förmögenhet tenderar att uppvisa överdrivet positiva och felaktiga resultat.  
 
Den regressionsmodell vi använder oss utav bygger på den regressionsmodell Chen et 
al. (2004) använder i sin studie och ser ut på följande vis:  
 

𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑉𝐾!,! = 𝜇 + 𝜙𝐿𝑁𝐹Ö𝑅𝑀Ö𝐺𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇!,!!! + 𝜀!,! (12) 
 
Där: 
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FONDAVKi, t = Justerad avkastning för fond i under period t 
µ = Konstant, interceptet på y-axeln 
Φ = Riktningskoefficienten för LNFÖRMÖGENHET 
LNFÖRMÖGENHETi, t-1 = Naturliga logaritmen av förmögenheten för fond i och period 
t-1 
εi, t = Felterm som ej korrelerar med någon annan av variablerna 
 
Det värde vi är mest intresserade av i vår regressionsmodell är riktningskoefficienten 
framför LNFÖRMÖGENHET eftersom det är denna som kommer ange om det 
föreligger något samband samt huruvida det är positivt eller negativt. Variabeln 
FONDAVK är således den beroende variabeln i vår tvärsnittsregression och består av 
den riskjusterade avkastningen för varje fond. Precis som Chen et al. (2004) justerar vi 
avkastningen för varje fond med hjälp utav fondens exponering mot de olika faktorerna 
i CAPM, Fama French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell. För att beräkna 
FONDAVK har vi använt oss utav följande formel: 
 

𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑉𝐾!,! =
𝑅!,! − 𝐸𝑋𝑃𝑅𝑚𝑅𝑓!,!!! ∗ 𝑅𝑚𝑅𝑓! + 𝐸𝑋𝑃𝑆𝑀𝐵!,!!! ∗ 𝑆𝑀𝐵! + 𝐸𝑋𝑃𝐻𝑀𝐿!,!!! ∗ 𝐻𝑀𝐿! +

𝐸𝑋𝑃𝑀𝑂𝑀!,!!! ∗𝑀𝑂𝑀!     (13) 
 
Där: 
 
FONDAVKi, t = Justerad avkastning för fond i under period t 
Ri, t = Avkastning för fond i under period t  
EXPRmRfi, t-1 = Exponering mot RmRf för den kvantil fonden tillhörde föregående år 
RmRft = Avkastning för faktorn RmRf i period t 
EXPSMBi, t-1 = Exponering mot SMB för den kvantil fonden tillhörde föregående år 
SMBt = Avkastning för faktorn SMB i period t 
EXPHMLi, t-1 = Exponering mot HML för den kvantil fonden tillhörde föregående år 
HMLt = Avkastning för faktorn HML i period t 
EXPMOMi, t-1= Exponering mot MOM för den kvantil fonden tillhörde föregående år 
MOMt = Avkastning för faktorn MOM i period t 
 
I ord kan vi beskriva proceduren som att vi först kollar vilken kvantil fonden tillhörde 
under föregående år för att på så vis erhålla fondens exponeringsvärde för det aktuella 
året. När vi erhållit de korrekta exponeringsvärdena för fonden multiplicerar vi detta 
med avkastningen för respektive faktor i den månad vi befinner oss i. När vi gjort detta 
subtraherar vi det beräknade justeringsvärdet från fondens avkastning i samma månad. 
Vi använder oss alltså av exponeringsvärden från föregående år och avkastning för 
fonden och de olika faktorerna i den månad vi genomför uträkningen. Detta är i enlighet 
med Chen et al. (2004) samt Pollet och Wilson (2008, s. 2958). 
 
På den högra sidan i vår regressionsmodell återfinner vi LNFÖRMÖGENHETi,t-1 vilket 
är den naturliga logaritmen av fondens förmögenhet från föregående år och vår 
oberoende variabel. Även Chen et al. (2004, s. 1280) använder sig av den naturliga 
logaritmen för fondförmögenheten på grund utav att det är oerhört stora skillnader i 
förmögenhet mellan de olika kvantilerna. Genom att ta den naturliga logaritmen av 
förmögenheten blir således variabeln mer normalfördelad. Beteckningen t-1 innebär att 
förmögenheten släpar ett år, detta på grund utav att det är föregående periods 
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förmögenhet som kan tänkas ha en påverkan på fondens prestation, inte den 
förmögenhet som erhålls efter det att vi vet fondens prestation under året. Chen et al. 
(2004) har använt sig av föregående periods fondförmögenhet på månadsbasis, något vi 
inte kunnat göra. Detta på grund utav att vi endast erhållit värden för fondförmögenhet 
på årsbasis, och av den anledningen använder vi oss av förmögenheten släpande från 
föregående år. Om vi exempelvis ska genomföra tvärsnittsregressionen för Mars 2003 
så använder vi oss av fondens förmögenhet från slutet av år 2002 och avkastningarna 
för Mars 2003.  
 
Under denna del av studien avviker vi en del från Chen et al. (2004, s. 1285). Den 
regressionsmodell de använder sig utav ser ut på följande sätt: 
 

𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑉𝐾!,!!! =   𝜇 + 𝜑𝐿𝑁𝐹Ö𝑅𝑀Ö𝐺𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇!,!!! + 𝛾𝑋!,!!! + 𝜀!,! (14) 
 
Utöver de variabler vi tidigare definierat tillkommer här: 
 
Xi, t-1= Olika kontrollvariabler från föregående period 
ϒ = vektorn för exponeringen mot deras olika kontrollvariabler 
 
Variablerna som Chen et al. (2004, s. 1285) använder för variabeln X innefattar (i) den 
naturliga logaritmen av fondbolagens storlek för respektive fond, (ii) fondens 
omsättning, (iii) fondens ålder, (iv) fondens olika kostnader och avgifter, (v) kostnaden 
för nya investeringar, (vi) nettoflödet av pengar in eller ut ur fonden samt (vii) 
föregående periods avkastning. Då det emellertid hade varit intressant att undersöka 
fondförmögenhetens påverkan samtidigt som vi kontrollerar för dessa variabler har vi 
inte kunnat komma över all den datamängd som denna regressionsmodell kräver. 
Vidare fann Chen et al. (2004, s. 1286) att bara storleken på fondbolaget för respektive 
fond samt föregående års avkastning var signifikant skilda från noll, tillsammans med 
förmögenheten. Detta har bidragit till vi inte heller ansett det vara helt nödvändigt att 
undersöka de andra fem variablerna.  
 
Chen et al. (2004, s. 1287) påpekar att storleken på bolaget för respektive fond, till 
skillnad från fondens individuella förmögenhet, har en positiv påverkan på fondens 
prestation. Detta hade givetvis också varit intressant att undersöka, men den enda 
uppskattning vi kunnat göra av fondbolagens storlek med vår tillgång av data hade blivit 
oerhört missvisande. Detta eftersom vår enda möjlighet att beräkna fondbolagets storlek 
bakom varje fond hade varit att slå ihop exempelvis förmögenheten för de fonder 
Handelsbanken har i vårt urval. Detta blir missvisande då Handelsbanken utöver de 
fonder som finns i vårt urval har oerhört många fler och en förmögenhet som vida 
överstiger det värde vi kan beräkna. Det innebär att en enskilt stor fond som till exempel 
Didner & Gerge aktiefond som hör till en av de största, får en total förmögenhet för 
fondbolaget som blir snarlik den för Handelsbanken, vilket inte stämmer överens med 
verkligheten. 
 
Vidare fann Chen et al. (2004, s. 1297) att det faktum att föregående års avkastning är 
signifikant och positivt tyder på att det finns en viss persistens i fondernas prestation. 
Då detta är intressant för forskningen på fonder i stort är det inte målet för vår studie. Vi 
undersöker huruvida det finns ett samband mellan en fonds förmögenhet och dess 
avkastning, och anser således inte att det är nödvändigt med alla variabler Chen et al. 
(2004) använt sig av. Bristen på data har även varit en påverkande faktor i vårt val, och 
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om vi haft tillgång till all data är det möjligt att vi skulle ha inkluderat fondbolagens 
storlek. Vi anser emellertid att även om vår regressionsmodell skiljer sig från den Chen 
et al. (2004) använder så blir våra resultat ändå jämförbara. Speciellt med tanke på att 
det endast var två av de sju variablerna utöver fondförmögenheten som var statistiskt 
signifikanta. 
 
När vi logaritmerat fondförmögenheten samt beräknat variabeln FONDAVK har vi 
genomfört tvärsnittsregressioner för varje månad, och för våra tre olika risk-
justeringsmodeller. Med andra ord tre regressioner per månad vilket utslaget på 13 år 
innebär att vi genomfört totalt 468 regressioner. En tvärsnittsregression innebär att vi 
använder data för flera olika objekt vid samma tidpunkt (Studenmund, 2011, s. 21). 
Med andra ord har vi under exempelvis januari 2007 använt oss av samtliga fonder i 
vårt urval vid den exakta tidpunkten och genomfört vår regression mot 
fondförmögenheten. Resultaten från samtliga månader har vi sedan adderat ihop för att 
kunna beräkna månatliga medelvärden för våra observationer, enligt samma procedur 
som Chen et al. (2004) och Fama och Macbeth (1973). Det är resultaten från dessa 
tvärsnittsregressioner som kommer att utgöra vår andra del av resultatredovisningen i 
nästa kapitel och som tillsammans med det första steget i undersökningen  svarar på vår 
frågeställning. 

4.1.3 Summering av vårt praktiska tillvägagångssätt 
 
För att sammanfatta vår praktiska metod kan vi snabbt redogöra för den i två steg. Det 
första steget innefattar att vi sorterar in fonderna i olika kvantiler baserat på deras 
förmögenhet i slutet av varje år. Utifrån denna kvantilranking delas sedan fonderna in i 
fem olika portföljer som vi följer i ett år innan vi gör m rankingen igen. Detta resulterar 
i att vi i slutet av 2013 har fem olika portföljer med en tidsserie på 13 år vardera som vi 
kan använda för att beräkna den risk-justerade avkastningen och exponeringsvärden mot 
de olika riskfaktorerna som förekommer i CAPM, Fama och French tre-faktormodell 
samt Carharts fyr-faktormodell. Exponeringen gentemot dessa faktorer beräknas med 
tidsserieregressioner utifrån ekvationerna (9), (10) och (11) där hela tidsserien används i 
enlighet med Chen et al.(2004, s. 1283) och Carhart (1997, s. 63) Dessa 
exponeringsvärden använder vi senare i steg två för att justera fondernas avkastning. Vi 
kommer bygga en stor del av vår analys kring de risk-justerade avkastningarna som 
beräknas för portföljerna i detta skede. Steg 2 inleds med att vi justerar fondernas 
avkastning enligt ekvation (13) innan vi genomför tvärsnittsregressioner i varje månad 
enligt ekvation (12). De värden vi här erhåller adderar vi för att beräkna månatliga 
medelvärden i enlighet med Fama och Macbeth (1973). 

4.2 Studiens ramar 
 
Vi kommer i följande delkapitel beröra de ramar inom vilka studien genomförts. 
Inledningsvis motiverar vi vårt val av population samt ytterligare kriterium som 
påverkat vår insamling och mängd av data.  
 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 111) kan en population definieras som samtliga 
enheter forskare gör sitt urval från för en studie. Utgångspunkten för denna studie var 
att empiriskt undersöka huruvida fonder med en låg förmögenhet presterar en högre 
risk-justerad avkastning än fonder med en hög förmögenhet samt att undersöka 
huruvida fondförmögenheten påverkar avkastningen för fonder. Således skulle det 
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kunna argumenteras för att fonder är vår egentliga population, vilket vi inte anser vara 
fallet. Då det i dagsläget finns en mängd olika typer av fonder såsom räntefonder, 
hedgefonder, blandfonder och aktiefonder valde vi att begränsa oss till en typ av fonder 
för att inte behöva ta hänsyn till de skillnader som existerar mellan dessa olika 
fondtyper. Genom detta aktiva val kunde vi istället fokusera enbart på 
fondförmögenhetens påverkan vilket är syftet med vår studie. 
 
Vårt val av aktiefonder grundar sig främst i tre faktorer. Den största anledningen till vårt 
val av aktiefonder var att det är den vanligaste typen av fond för finansiellt sparande 
(Fondbolagen, 2014a). Men även då vi i enlighet med Chen et al. (2004) har använt oss 
av CAPM, Fama French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell för att justera 
fondernas avkastning anser vi att valet av aktiefonder blir naturligt. Detta då dessa 
modeller primärt appliceras på aktier vilket då gör att valet av aktiefonder blev mer 
naturligt jämfört med de andra alternativ av fondgrupper som fanns tillgängliga. 
Ytterligare en anledning till att vi valt att använda aktiefonder är att det är denna typ av 
fond som Chen et al. (2004, s. 1280) studerar i sin undersökning. Det blir således lättare 
att jämföra resultaten om vi använder oss av aktiefonder. 
 
Det är dock inte en tillräckligt begränsad population i vårt tycke då aktiefonder kan 
placera på olika marknader vilket försvårar vår undersökning. Av den anledningen har 
vi även valt att begränsa oss till aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige. På det 
viset underlättar vi genomförandet av vår studie då det blir relativt enkelt att substituera 
marknadsportföljen med ett lämpligt index till skillnad mot ifall vi haft aktiefonder med 
helt olika placeringsmarknader. Vidare underlättade detta vår insamling av data och vi 
behövde endast ta hänsyn till hur den svenska marknaden betett sig under vår 
undersökningsperiod. Sammanfattningsvis slår vi således fast att vår population består 
utav aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige.  
 
För att vi skulle kunna använda oss av en aktiefond i vår undersökning var även vi 
tvungna att kunna finna fondbolagens redovisning om varje fonds förmögenhet, då 
studiens syfte är att undersöka dess effekt på avkastningen. Finansinspektionen redogör 
på sin hemsida för varje fond som är registrerade i Sverige för dess historiska värden av 
fondförmögenhet (Finansinspektionen, 2014). Finansinspektionen redogör endast för 
historiska värden av fondförmögenhet bak till och med år 2000. Detta medförde en 
tydlig gränsdragning för vår studies tidsperiod. Chen et al. (2004, s. 1281) har i sin 
studie historiska värden på fondförmögenhet som de kunde spåra ända bak till år 1963. 
Vi har dock helt enkelt fått utgå från data som fanns tillgängligt för oss. Detta ledde till 
studiens tidsram som vi redogör för nedan. 
 
Enligt den begränsning som föll ur datan som fanns tillgänglig utifrån perspektivet av 
fondförmögenhet föll vår tidsram att innehålla tidsperioden från år 2001-01-01 till och 
med 2013-12-31. Eftersom vi matchar de fem kvantilerna år t med historisk 
fondförmögenhet på t-1 års förmögenhet blir den nedre gränsen för vår tidsperiod 2001-
01-01. Att använda vad som kallas en laggad fondförmögenhet för en senare tidsperiod 
följer metodologin som Chen et al. (2004, s. 1283) följer i sin studie.   
 
Därefter behövde vi minst ett helt års fondkurser skulle finnas tillgänglig för att en fond 
skall ingå i det årets beräkning. Med detta menar vi att en fond som till exempel har 
som historiskt startdatum 2004-06-13, först kommer in i våra beräkningar från 2005-01-
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01, vilket blir denna fonds första hela år med historiska kurser. Detta medförde då att 
den övre gränsen för vår tidsperiod blev 2013-12-31. 
 
Sammanfattningsvis skapade våra val samt datans tillgänglighet några begränsningar 
och/eller kriterier för att en fond skulle vara med i vår insamling av data. Dessa 
sammanfattas nedan: 
 

- Fonden ska vara en aktiefond 
- Fonden ska placera på den svenska marknaden 
- Fonden skall redovisa fondförmögenhet för mer än ett år bakåt i tiden 
- Fonden ska vara registrerad i Sverige 

4.3 Datainsamling 
 
Nedan kommer vi motivera hur valet av sekundärdata påverkat vår studie, vi redogör 
även för hur insamlingen av vår data har skett samt redogör vi slutligen för totala antalet 
fonder i vår studie och de bortfall som tillkommit. 

4.3.1 Sekundär data 
 
Vi använder historisk data som finns tillgängliga för att införskaffa via olika 
institutioner och databaser. Detta är vad som kan beskrivas som sekundär data. (Befring, 
1994, s. 66) Vid en undersökning med sekundär data genomförs analysen av redan 
insamlad data (sekundär data), i vårt fall historisk avkastning, historisk 
fondförmögenhet samt avkastning på olika riskfaktorer och räntor (Bryman, 2008, s. 
301). Det finns en mängd fördelar med att använda sig av en sekundär analys som 
tilltalade oss för vår studie. Det nämns bland annat att datan tenderar att vara av god 
kvalité och lättillgänglig vilket lämnar större utrymme för analys (Bryman, 2008, s. 
303). Detta var faktorer som tilltalade oss och som vi hoppas ska återspeglas i vår 
analys. Vi hade själva kunnat samla in historiska kurser för varenda fond och för den 
tidsperiod vi valt men det skulle ta för mycket tid ifrån vår analys av våra upptäckter, 
och vi kontaktade således Morningstar. 
 
Det som beskrivs som problem då en sekundäranalys genomförs är bland annat; att data 
är för komplex, att det saknas en bekantskap med vad materialet verkligen säger eller att 
de bakomliggande variablerna kan saknas (Bryman, 2008, s304-305). Detta är något 
som vi anser inte ska ställa till några problem för oss i vår studie. Den data vi 
införskaffat är finansiell information beståendes av bland annat historisk avkastning, 
räntor samt fonders förmögenhet. Denna typ av data känner vi oss väl bekanta med från 
våra studier.  
Datan i sig anser vi vara på en enkel nivå. Delvis har vi fonders historiska avkastning 
vid varje månadsslut de undersökta åren, vilket är väldigt enkelt att förstå då det endast 
är en procentuell värdeförändring och att det saknas några bakomliggande variabler till 
det. Vidare har vi använt oss av fonders historiska förmögenhet vid varje års slut. Denna 
data är inte fördjupat beskrivet i mer än ett värde uttryckt i antal miljoner SEK. Men då 
varje fondbolag enligt finansinspektionen skall redogöra för dess fonders förmögenhet 
är denna siffra något som är regleras av finansinspektionen vilket ökar dess trovärdighet 
(Finansinspektionen, 2014). 
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4.3.2 Insamling av data 
 
För insamling av data på varje aktiefonds historiska avkastning fick vi hjälp av den 
oberoende distributören Morningstar. Morningstar är en distributör som fördelar 
information om internationella samt nationella värdepappersfonder (Morningstar, 
2014a). De har även ett dokument där studenter får möjlighet att begära sin efterfrågade 
data inom berört område. Då vi redan gjort vår gränsdragning och var specifika i vilka 
fonder vi hade med i vår studie, skickade vi en förfrågan till Morningstar om att få 
avkastning på månadsbasis på alla aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige. Valet 
av månadskurser går i enlighet med många tidigare studier av liknande 
undersökningsobjektiv och så även Chen et al. (2004, s. 1280) studie.  
 
För insamling av fondförmögenhetsdata fick vi använda oss av Finansinspektionens 
hemsida. På denna sida tillhandahåller de information uppdelade i kvartalssammanställd 
statistik över varje fond som är registrerad i Sverige (Finansinspektionen, 2014a). Då 
varje år från 2000 inte hade fulla kvartalsrapporteringar gjorde vi det aktiva valet att 
endast ta med varje års fjärde kvartal redogörelse för fondförmögenhet. Detta då vi fick 
komplettera vissa fonders förmögenhet då den saknades på finansinspektionens 
hemsida. Detta gjorde vi via fondernas egna årsredovisningar där de redogör för 
fondens förmögenhet vid årets slut. Därav föll valet på det fjärde kvartalets redogörelse 
för fondförmögenhet ut som den väg vi valde att följa, främst på grund utav att vi ville 
undvika fler bortfall.  
 
Den ”korrekta” marknadsportföljen skall inkludera alla riskfyllda tillgångar som kan 
innehas av investerare. Skulle detta gå att finna skulle alla värdepapper, fastigheter, 
utländska tillgångar, icke börsnoterade företag och även humankapital ingå i en sådan 
(Bodie et al.., 2011, s. 326). Det säger sig självt att det i princip är omöjligt att finna för 
i stort sett alla marknader och så även i fallet med den svenska marknaden. Vi behöver 
således ett mått som ersätter marknadsportföljen men ändå är applicerbart mot den 
svenska marknaden som vi ämnar undersöka. För att vi skulle kunna jämföra och 
analysera våra fonders prestationer krävdes ett jämförelseindex som substitut för 
marknadsportföljen. Detta index ska vara en spegling av förhållanden på marknaden 
som populationen är verksam på. Eftersom vår marknad är den svenska 
aktiefondmarknaden stod det klart att vi behövde ett index som speglar denna. Som 
substitut till marknadsportföljen har vi använt oss utav SIXPRX index. Detta index visar 
den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Det nämns vidare att det 
används som jämförelsemått för fonder som placerar i svenska aktier (Fondbolagen, 
2014c). Valet föll på SIXPRX eftersom detta index bäst matchar vårt 
undersökningsområde. 
 
Som riskfri ränta har vi använt svenska statsskuldsväxlar med löptid på en månad, 
inhämtad från Svenska Riksbanken hemsida (Riksbanken, 2014). För insamling av våra 
faktorer till Fama French tre-faktormodell samt Carharts fyr-faktormodell, SMB, HML 
& MOM använde vi oss av Andrea Frazzini hemsida där faktorerna finns att ladda hem 
från dennes databas. Frazzini är en professor inom Finance, verksam på Yale. Han har 
beräknat dessa faktorer på flera länder, däribland Sverige. Dessa beräkningar går lång 
tid tillbaka och täcker väl in vår studies tidsram. Vidare har Frazzini, som vi nämnt 
tidigare, beräknat en annan typ av HML-faktor än den Fama och French använder sig 
utav. Med tanke på att Frazzini fått flera tidskrifter publicerade samt är professor vid 
Yale bedömer vi att han, och hans databibliotek har hög trovärdighet. (Frazzini, 2014) 
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4.3.3 Undersökningsobjekt efter bortfall 
 
Utifrån vår population som utgörs av aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige har 
vi arbetat för att sammanställa en komplett lista med de fonder som utgör våra 
undersökningsobjekt. Våra avgränsningar samt den tillgängliga datan vår undersökning 
kräver har föranlett ett bortfall ur den totala population av aktiefonder med 
placeringsmarknad i Sverige. Vid vår första sökning via Morningstar fann vi ett totalt 
antal aktiefonder om 157 stycken, aktiva under 2014. Det första bortfallet som uppkom 
var att rensa bort de fonder som inte hade historik som härstammade för mindre än ett år 
bakåt i tiden räknat från 2013-12-31. Andra bortfall tillkom för att det fanns redovisade 
som dubbletter. Där vissa fonder kunde förekomma med utdelning samt en utan. Vidare 
föll alla indexfonder bort ur vår population, detta i enlighet med Chen et al.., (2004) 
samt det fakta att indexfonder följer marknadens utveckling och resultatet från dessa 
inte blir särskilt givande. 
 
Dessutom har det även tillkommit en del bortfall på grund av bristande redogörelse för 
fondernas fondförmögenhet. Då det är en vital del i vår undersökning ter det sig 
självklart att dessa fonder även blev exkluderade. Nedan i figur 6 redogör vi hur många 
fonder vi hade i våra undersökningsår för att redogöra hur stort det totala urvalet var. 
 

 
 
Urvalet har växt från vårt första undersökningsår (2001), detta då det tillkommit en 
mängd fonder som har tillräcklig data för att senare kunna adderas i vårt totala urval. 
Som visas i bilden ovan hade det första året i vår undersökningsperiod 35 aktiefonder. 
Denna siffra har stigit gradvist upp till att i sista året blivit totalt 77 stycken aktiefonder. 
Vi har aktivt valt att inte göra ett mindre urval av vår totala population. Detta då datan 
var enkel korrigerad utifrån de kriterier vi satt samt att ju större population desto mer 
statistiskt säkerställt blev våra resultat. Vi menar även att vi i denna studie haft tillgång 
till ett grundligt empiriskt material att analysera och dra slutsatser ifrån. Detta då vi 
använt oss av det totala antalet aktiva förvaltade aktiefonder med placeringsmarknad i 
Sverige. Detta innebär att vi överhuvudtaget inte hade kunnat inkludera fler fonder, 
även om vi hade velat. Vi har med andra ord använt oss av all data som för oss varit 
tillgänglig. Även om vi hade velat använda ytterligare variabler till våra 
tvärsnittsregressioner har detta inte varit möjligt och vi har inte heller kunnat göra en 
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god skattning av dessa utifrån den data vi haft tillgänglig. Med andra ord anser vi att vi 
utifrån vår frågeställning har ett så stort och grundligt empiriskt material som är möjligt.  

4.4  OLS-regression  
 
Tidigare i detta kapitel har vi beskrivit att vi ska göra tidsserieregressioner och 
tvärsnittsregressioner. Då detta emellertid är regressioner som utförs på olika typer av 
data och skiljer sig åt i utförandet så bygger de på samma teknik som vi nu tänkte 
presentera samt motivera varför vi använt. Vi har i enlighet med Fama & Macbeth 
(1973) samt Chen et al. (2004) använt oss av regressioner som brukar benämnas som 
OLS, vilket står för Ordinary least squares eller minsta kvadratmetoden. Vi kommer 
fortsättningsvis för enkelhetens skull benämna denna typ av regression som OLS. Det 
finns en mängd fördelar med att använda sig av detta och de tre tydligaste är enligt 
Studenmund (2011, s. 35): 
 

I. OLS är relativt lätt att använda 
II. Målet med att minska Σ𝑒!! är väl lämpat ur ett teoretiskt perspektiv 
III. OLS estimat har ett flertal användbara karaktärsdrag 

För vår studie innebär detta att vi kan använda oss utav en metod som är beprövad och 
relativt enkel att använda. Användandet av OLS minskar med andra ord risken för att vi 
i något steg av vår undersökning gör misstag på grund utav att vi inte fullt ut förstår 
teorin och logiken bakom metoderna. De mer avancerade metoder som finns att tillgå 
bygger även oftast på OLS metoden (Studenmund, 2011, s. 36). Som den svenska 
benämningen, minsta kvadratmetoden, föreslår syftar den här regressionstekniken till att 
minimera summan av de kvadrerade feltermerna, eller residualerna. Residualerna utgör 
skillnaden mellan den skattade beroende variabeln producerad av regressionen och den 
observerade beroende variabeln. I vårt fall är detta klart fördelaktigt, framför allt i vår 
skattning av risk-justerade avkastning och exponeringsvärden mot de olika 
riskfaktorerna i modellerna vi använder oss utav då vi vill att vår regressionsekvation 
ska passa datan väl. Sist men inte minst är estimaten från ens OLS-regression väldigt 
användbara. Bland annat är summan av residualerna exakt noll vilket innebär att 
regressionslinjen ritas på ett sådant sätt att den har kortast möjliga vertikala avstånd till 
den observerade datan. Huvudanledningarna till att vi valt att använda oss av OLS-
regressioner är dock att det är en teknik vi har kunskap nog att använda samt att det är 
den teknik som använts i den studie vi replikerar, och på så vis blir det lättare för oss att 
jämföra våra resultat med tidigare genomförda studier. 
 
En av de viktigaste sakerna som bör tas i beaktning vid arbete med linjär regression är 
om de klassiska antagandena håller för specifikt undersökta ekvationer. Dessa 
antaganden är som följer (Studenmund, 2011, s. 94): 
 

I. Regressionsmodellen skall vara linjär, korrekt specificerad, samt ha en 
felterm. 

II. Feltermen har nollvärde på populationens medelvärde 
III. Alla förklarande variabler är ej korrelerade med feltermen 
IV. Observationer av feltermen är ej korrelerade med varandra 
V. Feltermen har en konstant varians 
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VI. Ingen förklarande variabel är en perfekt linjär funktion av någon annan 
förklarande variabel 

VII. Feltermen är normalfördelad (valbart antagande men ofta använt) 

Det första antagandet bakom OLS innebär att regressionsmodellen ska vara linjär i 
koefficienterna, vara korrekt specificerad samt ha en stokastisk felterm (Studenmund, 
2011, s. 94-95). Trots att vår tvärsnittsregression innehåller en logaritmerad variabel är 
emellertid våra koefficienter linjära. Vi har även en stokastisk felterm i vår 
regressionsmodell. Vi har även använt en modell som bygger på den Chen et al. (2004, 
s. 1285) använder och känner oss därmed säkra på att den är korrekt specificerad.  
 
Det andra antagandet bakom en OLS-regression innebär att feltermen för regressionen 
har ett medelvärde på noll. Studenmund (2011, s. 96) menar emellertid att så länge en 
konstant term finns representerad i modellen och övriga antaganden uppfylls så uppfylls 
även denna. I vår modell har vi konstanten µ i modellen, vilket innebär att så länge vi 
uppfyller övriga villkor kan vi vara säkra på att vår modell även uppfyller det andra 
antagandet.  
 
Det tredje antagandet innebär att de förklarande variabler som används i 
regressionsmodellen inte får vara korrelerade med feltermen. Om det föreligger ett 
samband mellan en förklarande variabel och feltermen finns det stor risk för positiv bias 
då en del av variationen i Y som förklaras av X kommer härstamma från feltermen 
(Studenmund, 2011, s. 97). Studenmund menar vidare att det är vanligt att detta 
antagande inte uppfylls när en viktig oberoende variabel utelämnas (2011, s. 97). I vårt 
fall föreligger det en risk för detta då vi ej använder oss av alla de variabler Chen et al. 
(2004) nyttjade i sin studie. Detta är något vi tagit hänsyn vid tolkningen av våra 
resultat. Detta innebär att vi måste ta i beaktning att en viss del av den variation i 
FONDAVK som förutspås av LNFÖRMÖGENHET kan härstamma från feltermen.  
 
Det fjärde antagandet innebär att de observerade feltermerna inte får vara korrelerade 
med varandra. Om det föreligger ett samband mellan feltermerna brukar det benämnas 
som seriell korrelation alternativt autokorrelation. Konsekvenserna av autokorrelation är 
att regressionen inte längre estimerar den minsta variansen samt att skattningarna av 
standardfelet (SE) blir opålitliga, vilket leder till opålitlig hypotestestning. Då detta 
enligt Studenmund (2011, s. 313) inte påverkar koefficienterna ser vi detta som ett 
mindre problem som inte stör vår studie eftersom det i våra tvärsnittsregressioner är 
koefficienten framför LNFÖRMÖGENHET som vi är intresserade av.  
 
Det femte antagandet för en OLS-regression innebär att det inte ska råda någon 
heteroskedasticitet. Med detta menas att variansen för feltermerna ska vara konstant och 
inte variera för varje observation. Det är vanligt att heteroskedasticitet existerar vid 
tvärsnittsregressioner och kan således eventuellt innebära ett problem för oss. 
Studenmund (2011, s. 343-344) nämner emellertid att koefficienten inte påverkas av 
heteroskedasticitet. Eftersom riktningskoefficienten framför LNFÖRMÖGENHET är 
den koefficient som är av intresse för oss anser vi inte heller att detta kommer innebära 
något större problem för vår studie.  
 
Antagande nummer sex innebär att det inte får råda någon perfekt kollinearitet eller 
multikollinearitet (Studenmund, 2011, s. 99). Detta antagande blir inget problem för vår 
regression där vi testar fondförmögenheten, det är dock ett problem vi tagit hänsyn till 
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vid vår skattning av risk-justerade avkastning och exponeringsvärden mot riskfaktorer 
för våra fem portföljer mot faktorerna i CAPM, Fama och French tre-faktormodell samt 
Carharts fyr-faktormodell. 
 
Slutligen innebär antagande nummer sju att feltermerna är normalfördelade. Detta 
antagande är dock enligt Studenmund (2011, s. 100) inte ett krav, men kan vara värt att 
införa. För vår studie innebär en överträdelse av det sjunde antagandet att t-värdet och f-
värdet påverkas negativt i den bemärkelsen att de inte blir helt applicerbara. Detta är 
något vi tagit med oss vår analys när vi utvärderat våra t-värden.   

4.5 Kritik mot studiens genomförande 
 
Eftersom vår undersökning till stor del replikerar en statistiskt beprövad och erkänd 
modell som Chen et al. (2004) nyttjar, och tar del av det ramverk Fama och Macbeth 
(1973) presenterar anser vi att vårt val av metod är väl underbyggt och att det ej verkar 
föreligga anledning för större kritik mot detta. Det finns emellertid oftast saker som kan 
göras bättre, och i denna avdelning ämnar vi framföra den kritik som kan riktas mot vår 
studie. 
 
Något vår studie skulle kunna kritiseras för är att den kan vara påverkad av så kallat 
survivorship bias. Survivorship bias kan infinna sig när bara levande fonder eller aktier 
för en period finns med i urvalet, det vill säga de objekt som överlevt hela tidsperioden. 
Eftersom det är troligt att det existerat ett antal fonder som lagt ner verksamheten under 
vår tidsperiod skulle detta kunna leda till att alltför positiva risk-justerade avkastningar 
beräknas. I vårt fall har vi använt oss av CAPM, Fama och French tre-faktormodell 
samt Carharts fyr-faktormodell för att beräkna exponeringsvärden mot de olika faktorer 
som finns representerade i dessa prissättningsmodeller. Naturligtvis blir även dessa 
värden drabbade av survivorship bias. Då fonder som inte överlevt perioden inte finns 
representerade i vårt urval får vi ingen beräknad exponering från de fonder som, mest 
troligt, presterat sämst under perioden. Förutom att estimerade värden av den risk-
justerade avkastningen blir påverkade borde även våra skattade exponeringsvärden 
påverkas. Det är emellertid svårt att avgöra orsaken till att en fond dött ut under 
perioden. Det skulle kunna vara så att en fond tagit för stor risk och spekulerat bort stora 
delar av sina tillgångar och av den anledning lagt ner, men det skulle också kunna bero 
på ett för lågt risktagande vilket kan leda till lägre resultat än konkurrenterna, vilket i sin 
tur innebär att det blir svårt att attrahera nya investerare.  
 
Dahlquist et al. (2000, s. 416-417) finner i sin studie att survivorship bias har en relativt 
liten påverkan i Sverige under perioden 1993-1997. Då detta inte i sig säger något om 
hur stor påverkan survivorship bias har i dagsläget var det betydligt lägre värden jämfört 
med exempelvis USA, vilket indikerar att den svenska marknaden åtminstone historiskt 
sett inte varit påverkade av survivorship bias i någon större utsträckning. Även om det 
mest troligt hade varit mer rättvisande att inkludera även döda fonder i vår 
undersökning lyckades vi ej finna någon data för vilka fonder som varit aktiva under 
perioden men som dött ut. Vi anser även i enlighet med Dahlquist et al. (2000, s. 416-
417) att den eventuella påverkan survivorship bias har på vår studie får anses som 
relativt liten. 
 
Precis som med alla undersökningar som görs anser vi att det är viktigt att kritiskt 
granska sin insamling av data och de val som gjorts. Data som vi har samlat in har vi 
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fått skickat till oss från Morningstar. Då vi har använt oss av alla aktiefonder som har 
placeringsmarknad på den Svenska marknaden blir mängden observationer relativt 
många under vår tretton-årsperiod. Vi har i likhet med Chen et al. (2004) använt oss av 
månatliga avkastningar. Detta för att mängden data för oss ska bli mer överskådlig och 
lättare att bearbeta. En studie med data på vecko- eller dagsbasis hade mest troligt givit 
ett mer rättvisande resultat, men mängden data hade blivit alltför stor att arbeta med 
givet den tidsbegränsning som finns för vår studie. Då Morningstar oftast används som 
hjälp till studenter för insamling av liknande data för andra rapporter har vi gjort 
bedömningen att de inte har något intresse av att fabricera vår efterfrågade data och ej 
heller har anledning att misstänka att den är felaktig. Detta eftersom många aktörer på 
den finansiella marknaden använder sig av Morningstar som samarbetspartner. Om vår 
data skulle visa sig innehålla några felaktigheter bedömer vi att den största risken ligger 
i att fonderna har rapporterat sina kurser felaktigt. Vi har emellertid gjort ett antal 
stickprov av kurser och jämförde mot historiska kurser som vi kunde finna via Thomson 
Reuters Datastream. Dessa stickprov överensstämde med den data vi fått av 
Morningstar vilket lett oss till att anse vår data vara tillförlitlig. 
 
Vid insamling av varje använd fonds förmögenhet har vi gjort det aktiva valet att samla 
in data för varje fonds förmögenhet från det sista kvartalet varje år under vår undersökta 
tidsperiod. Data från varje kvartal hade kunnat ge ett mer korrekt resultat för vår studie 
och enligt finansinspektionens hemsida ska fonder registrerade i Sverige rapportera sin 
förmögenhet varje kvartal. När vi granskat de rapporter som finns tillgängliga på 
finansinspektionens hemsida står det dock klart för oss att det skulle bli betydligt fler 
bortfall om vi skulle ha vår förmögenhetsdata kvartalsvis, och har av den anledningen 
valt att använda oss utav den sista rapporten för varje år. Förmögenheten på årsbasis 
rapporteras även för varje fond i deras årsberättelser, vilket har hjälpt oss att kunna 
komplettera eventuella brister i finansinspektionens arkiv. Det hade dock ej varit 
möjligt om vi använt oss av förmögenhetsdata på kvartalsbasis. Vi måste dock även se 
den negativa sidan av vårt val. Chen et al. (2004) har i sin studie använt sig av 
förmögenhetsdata på månadsbasis, något som ger ett mer rättvisande resultat i deras 
regressioner och analys av dessa. För oss innebär det att vår studie inte blir jämförbar i 
samma utsträckning som den blivit om vi istället använt oss av förmögenhetsdata på 
kvartalsbasis. Förmögenhetsdata på månadsbasis har överhuvudtaget inte gått att finna 
för oss. Vi har därför funderat länge över huruvida vi skulle använda oss utav 
förmögenhetsdata på årsbasis eller kvartalsbasis men kom till sist fram till att vi ville 
premiera ett större urval, då ett för litet urval även det hade inneburit problem för vår 
undersökning. Detta har även hjälpt oss att samla in ett grundligt empiriskt material, då 
förmögenhetsdata på kvartalsbasis hade lett till fler bortfall, och ett mindre grundligt 
material att arbeta med. 
 
När det gäller vår bearbetning av data är båda författarna oerhört noggranna när det 
kommer till den typen av detaljer. Den stora mängd data vi hanterat och den mängd 
beräkningar samt justeringar vi gjort innebär att vi inte helt kan utesluta att det blivit 
något fel längs vägen. Vi har i väldigt stor utsträckning kontrollerat våra uträkningar ett 
flertal gånger för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt sätt och anser därmed att 
risken för fel är förhållandevis låg, men vi kan inte helt och hållet utesluta att något 
misstag har begåtts.  
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5. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från vår undersökning som vi i ett senare skede 
kommer att analysera. Vi kommer först presentera vad vår data säger oss vid en första 
anblick för att sedan gå vidare med studiens två olika steg. Först presenterar vi 
resultaten från våra regressioner där vi skattar den risk-justerade avkastningen samt 
exponeringsvärden gentemot faktorerna i CAPM, Fama och French tre-faktormodell 
samt Carharts fyr-faktormodell. Därefter presenterar vi resultaten från vår regression 
där vi testar fondförmögenhetens påverkan på fondernas avkastning. 

5.1 Första intryck av våra resultat 
 
En första anblick på våra resultat från skattningen av risk-justerad avkastning indikerar 
en hög förklaringsgrad och visar inga tecken på multikollinearitet, vilket går att se på 
korrelationsmatrisen vi presenterar i slutet av kapitel 5.3. Generellt sett så ser vi en stark 
korrelation mellan avkastningen på marknaden och avkastningen på fonderna, något 
som är väntat eftersom fonders betavärden ofta ligger nära ett. Våra fondportföljer 
indikerar att SMB är den faktor som har störst påverkan, framförallt för fonderna i 
portfölj 1, 3 och 4. Momentum-faktorn tenderar att ha en liten påverkan och resulterar i 
en positiv risk-justering då exponeringen mot denna faktor är negativ i de flesta fallen. 
Våra resultat från skattningarna av risk-justerad avkastning för våra olika portföljer 
tyder inte på att förmögenheten har en negativ påverkan, om något verkar den vara 
svagt positiv. Utifrån våra tvärsnittsregressioner med fondernas risk-justerade 
avkastning mot deras logaritmerade förmögenhet finner vi inte heller någon nämnvärd 
påverkan. Om något tyder även dessa resultat på ett svagt positivt samband. 

5.2 Beskrivande statistik för vårt urval 
 
Nedan visar vi statistik för hur vårt urval sett ut under studien i. De värden som 
presenteras är genomsnittsvärden över tidsserien. Som det syns nedan har vi ett väldigt 
homogent antal fonder i varje kvantil, vilket beror på att vi delat in alla fonder 
procentuellt efter deras förmögenhet. Genomsnittligt för varje år har vi haft cirka 61 
fonder i vår undersökning. På grund utav tillgängligheten på data har vi haft fler fonder 
under studiens senare perioder än vad vi haft i början. Vi kan se att den genomsnittliga 
förmögenheten skiljer sig väldigt mycket mellan kvantilerna. I kvantil 1 har vi en 
genomsnittsförmögenhet på 141,54 miljoner SEK, att jämföra med 8 506,65 miljoner 
SEK i kvantil 5. Om vi utgår från mittkvantilen ser vi att det är ett betydligt större hopp 
mellan kvantil 3 och 4 än vad det är mellan kvantil 2 och 3. Vi ser även att 
standardavvikelserna är stora i de flesta kvantilerna jämfört med den genomsnittliga 
förmögenheten. Detta tyder på att populationen inte är normalfördelad och av denna 
anledning har vi i likhet med Chen et al. (2004) använt logaritmen av förmögenheten.  

Portfölj 1 2 3 4 5 Alla	  fonder Kvantiler	  2-‐5
Antal	  fonder 12,2 12,3 12,1 12,3 12,2 61,1 48,9
Förmögenhet 141,54 534,17 1203,48 3033,26 8506,65 2683,82 3319,39
Standardavvikelse 113,26 217,26 399,68 1218,44 4364,16 1262,56 1549,885
LNFörmögenhet 4,52 6,2 7,04 7,94 8,93 6,926 7,5275
Standardavvikelse 1,1 0,42 0,34 0,4 0,49 0,55 0,4125
Tabell 1: Beskrivande statistik för vårt urval. De värden som presenteras är genomsnittsvärden över hela tidsperioden. 
Förmögenhet och LNFörmögenhet presenteras i miljoner SEK. 
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5.3 HML – skillnader i korrelation 
 
Eftersom vi tidigare argumenterat för att vi använder oss av en HML-faktor som inte 
beräknas enligt den traditionella metoden ämnar vi att nedan påvisa de skillnader som 
kan förekomma tack vare detta. Detta då den studie vi replikerar av Chen et al. (2004) 
använder sig av en traditionell HML-faktor. Då det inte finns inom studiens tidsramar 
att genomföra undersökningen med båda dessa mått redogör vi här för den skillnad som 
blir mellan faktorerna. För att kunna påvisa detta har vi laddat hem faktorer både 
beräknade med Fama och French (1993) metodik samt faktorer beräknade utifrån 
Frazzinis och Asness (2013) metod. Då vi bara funnit faktorer för den amerikanska 
marknaden på Kenneth French hemsida gör vi en jämförelse mellan de båda olika 
faktorerna på den amerikanska marknaden, under tidsperioden för vår studie. Detta är 
enbart för att påvisa de skillnader som föreligger mellan faktorerna. I tabell 2 nedan 
visas en korrelationsmatris för faktorerna när HML-faktorn är beräknad med hjälp av 
Fama och French (1993) metod samt när den är beräknad med Frazzini och Asness 
(2013) metod. Notera att detta är data som reflekterar den amerikanska marknaden och 
inte är aktuell för vår studie. Det blir här tydligt att HML-faktorn vi använder skiljer sig 
från den som beräknas med Fama och French (1993) metoden. Framförallt när vi kollar 
på korrelationen mellan HML och övriga faktorer. Till att börja med ser vi att HML 
enligt Frazzini och Asness (2013) har en betydligt högre korrelation med 
marknadsavkastningen. Den korrelerar även i högre grad med SMB-faktorn än vad 
Fama och French HML gör. Men den absolut största skillnaden kommer när vi ser till 
korrelationen mellan HML och MOM. Enligt Fama och French är det en positiv 
korrelation mellan dessa båda faktorer medan det i Frazzinis fall är en kraftigt negativ 
korrelation. Detta beror enligt Frazzini och Asness (2013, s. 58) på att när en aktie blir 
undervärderad, det vill säga blir mer som en värdeaktie, innebär det ofta att priset har 
fallit den senaste tiden, och eftersom priset faller innebär det ett negativt momentum för 
aktien i fråga. Det innebär alltså att när en aktie blir mer undervärderad och således 
”ökar” i värde har den samtidigt ett negativt momentum. Detta missar Fama och French 
med sin metod eftersom det hoppar över de sex månaderna som är närmast innan 
balanseringen av HML-portföljen (Frazzini & Asness, 2013, s. 58).  
 

 
I tabell 3 nedan ser vi en korrelationsmatris med tillhörande beskrivande statistik för vår 
period och den svenska marknaden. Som vi kan se har vi samma negativa korrelation 
mellan MOM och HML som finns på den amerikanska marknaden, om än inte i samma 
utsträckning. En skillnad dock när vi jämför med den amerikanska marknaden är att 
korrelationen mellan HML och SMB på den svenska marknaden är betydligt mindre. Vi 
ser även att av de olika faktorerna är det MOM som genererat den högsta avkastningen 
vilket tyder på att momentum-strategier varit lyckosamma i Sverige under denna period. 

Korrelationer med Fama & French HML-faktor Korrelationer med Frazzinis HML-faktor
USA - 2001-2013 USA - 2001-2013

Marknad - Rf SMB HML MOM Marknad - Rf SMB HML MOM
Marknad - Rf 1 0,365 0,011 -0,487 Marknad - Rf 1 0,362 0,393 -0,49

SMB 1 0,004 -0,214 SMB 1 0,382 -0,199
HML 1 0,103 HML 1 -0,697
MOM 1 MOM 1

Tabell 2. Korrelationsjämförelse 
Korrelationsmatriser för den amerikanska marknaden. Till vänster har HML beräknat enligt Fama och French (1993) standardmetod. Till höger har HML 
beräknats enligt Frazzini och Asness (2013) metod. 
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Det är dock även MOM som har den högsta standardavvikelsen, vilket tyder på att den 
faktorn är väldigt volatil. 
 

 

5.4 Riskjusterad avkastning och exponering mot riskfaktorer 
 
I detta kapitel samt kapitel 5.5 ämnar vi redogöra resultaten för vår undersökning som 
ska svara på vår problemformulering som lyder: 
 

”Föreligger det ett samband mellan fondförmögenheten och den risk-justerade 
avkastningen för aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige?” 

 
Vi har för att underlätta för läsaren valt att presentera resultaten från våra två steg i 
undersökning separat. Utifrån detta kommer vi presentera den data som senare kommer 
ligga till grund för vår analys och våra slutsatser. I tabell 4 kan vi se hur avkastningen 
sett ut för våra olika kvantiler innan vi justerat för risktagandet i fonderna. Om vi först 
studerar hela tidsperioden ser vi att den genomsnittliga avkastningen per månad har 
varit högst för de fonder som positionerat sig i kvantil 4. Vi ser vidare att över de 13 år 
som vår studie genomförts har fonderna med lägst förmögenhet haft den lägsta 
genomsnittliga månads- och årsavkastningen. För att undersöka hur det förhållit sig 
under de olika tidsperioderna har vi delat upp studien i två perioder, en period mellan 
2001 och 2006 samt en period mellan 2007 och 2013. Om vi studerar den första 
perioden, 2001 till och med 2006 ser vi återigen att fonderna i kvantil 4 presterat bäst. 
Därefter är det dock kvantil 1, med de minst förmögna fonderna, som presterat den 
högsta avkastningen. Fonderna i kvantil 2 är de fonder som presterat den lägsta 
avkastningen, följt av fonderna i kvantil 5. Under den senaste tidsperioden, mellan 2007 
och 2013 är det istället fonderna i kvantil 2 som presterat bäst, med god marginal. Sämst 
prestation i denna tidsperiod har fonderna i kvantil 1 som endast presterat en 
genomsnittlig avkastning innan risk-justering på 5,98 %. Värt att notera är att fonderna i 
kvantil 5 är de som presterat näst bäst.  Vi finner det intressant att variationen varit så 
stor bland de som presterat bäst, och framförallt att fonderna med lägst förmögenhet är 
de som, utslaget över hela perioden, presterat den sämsta årliga avkastningen. Vidare 
finner vi det anmärkningsvärt att det i vardera av våra två delperioder alltid varit en 
portfölj som presterat klart bättre än de övriga, vi vill dock förtydliga att det inte är 
samma portfölj som presterat bäst i de båda perioderna.  
 

Summerande	  statistik	  för	  faktorerna
Korrelationer

Standardavvikelse
Faktor Genomsnittlig	  avkastning på	  avkastningen RmRf SMB HML MOM
RmRf -‐1,53% 6,36% 1 0,016 0,47 -‐0,521
SMB 0,17% 3,44% 1 0,02 -‐0,046
HML 0,79% 4,41% 1 -‐0,514
MOM 1,26% 7,17% 1
Tabell 3. Summerande statistik för våra faktorer 
Genomsnittlig avkastning för de olika faktor-portföljerna för period 2001-2013 samt standardavvikelse och korrelationsmatris. 
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I tabell 5 på nästa sida ser vi det skattade alfavärdet för portföljerna samt deras 
betavärde, eller exponering mot systematisk risk. Alfavärdet är detsamma som 
fondernas riskjusterade avkastning. Dessa värden har vi erhållit genom att göra 
tidsserieregressioner på de månatliga avkastningarna för våra fem olika portföljer mot 
den faktor som används i CAPM, den systematiska risken, eller betavärdet, som vi här 
benämner som RmRf. Vi har genomfört regressioner för tre olika perioder, samma 
perioder som i tabellen ovan. Om vi studerar hela perioden ser vi att fonderna i portfölj 
4 tydligt presterat bäst även när vi justerat avkastningarna för risktagandet med en 
överavkastning på 0,02 % per månad. Och i enlighet med den totala avkastningen kan vi 
även se att fonderna i portfölj 1 presterat den lägsta risk-justerade avkastningen på – 
0,18 % per månad. Noterbart är att det endast är fonderna i portfölj 4 som lyckats 
prestera en överavkastning och således slå marknaden. Vidare förefaller det vara 
fonderna i portfölj 5, de mest förmögna, som har den näst bästa risk-justerade 
avkastningen. Det är emellertid viktigt att poängtera att det endast är alfavärdet för 
portfölj 1 som är statistiskt signifikant, och som vi med säkerhet kan säga skiljer sig 
från noll. Sett över hela perioden ser vi även att lutningen på regressionslinjen, vilket är 
detsamma som betavärde, är nära 1 för samtliga portföljer. Detta var väntat då 
betavärdet för aktiefonder ofta ligger väldigt nära 1. Alla betavärden är statistiskt 
signifikanta, det vill säga att de skiljer sig från noll.  
 
Under den första tidsperioden, 2001-2006, kan vi notera en stor skillnad i alfavärde för 
de olika portföljerna. Alfavärdet är märkbart högre för fonderna i portfölj 4 än 
resterande portföljer, och ligger här på hela 0,11 % per månad. Under denna period är 
det även fonderna i portfölj 2 som presterat den lägsta riskjusterade avkastningen. 
Återigen verkar inte de mest förmögna fonderna, i portfölj 5, ha några svårigheter att 
prestera en risk-justerad avkastning som är jämbördig med de mindre förmögna 
fonderna. I denna period finner vi inte signifikans för något av våra alfavärden. 
Betavärden ligger återigen runt 1, vilket som vi tidigare nämnde är väntat. De förefaller 
dock vara något lägre än när vi gjorde skattningen för hela perioden.  
 
I den senare tidsperioden, 2007-2013, har 4 av portföljerna presterat relativt jämna 
avkastningar, men den portfölj som sticker ut är portfölj 1 som har den lägsta risk-
justerade avkastningen på – 0,19 % per månad. Bäst risk-justerad avkastning under 
denna period har portfölj 5 med en risk-justerad avkastning på – 0,03 % per månad. Det 
var alltså ingen utav våra portföljer som här lyckades slå marknaden och det verkade 
inte vara till någon nackdel att vara en förmögen fond. Vi ser här en ökning i betavärde 
för alla portföljer utom portfölj 1 som erhåller ett lägre betavärde. Det vi finner mest 
intressant är att i denna period var det portfölj 2 som presterade den högsta 
avkastningen innan risk-justering, men efter risk-justering är det portfölj 5 som presterat 
bäst. 

Genomsnittliga avkastningar per år och månad innan risk-justering
2001-2013 2001-2006 2007-2013

År Månad År Månad År Månad
Kvantil 1 8,32% 0,69% 9,66% 0,81% 5,98% 0,50%
Kvantil 2 8,38% 0,70% 8,27% 0,69% 7,28% 0,61%
Kvantil 3 8,58% 0,71% 9,52% 0,79% 6,55% 0,55%
Kvantil 4 9,76% 0,81% 11,50% 0,96% 6,88% 0,57%
Kvantil 5 8,57% 0,71% 9,03% 0,75% 6,95% 0,58%

Tabell 4: Avkastning innan risk-justering 
Genomsnittlig avkastning innan risk-justering för perioderna 2001-2013, 2001-2006 samt 2007-2013 
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I tabell 6 på nästa sida har vi gjort tidsserieregression mot riskfaktorerna i Fama och 
French tre-faktormodell. Precis som med regressionerna mot CAPM har vi även gjort 
denna tidsserieanalys under tre olika tidsperioder. Om vi jämför resultatet mot 
regressionen mot CAPM ser vi här mindre spridning bland den risk-justerade 
avkastningen för portföljerna. Fortfarande är det portfölj 4 som presterat bäst, men den 
risk-justerade avkastningen är nu negativ med -0,02 % per månad. Det är även portfölj 1 
som fortfarande presterat sämst, men med betydligt mindre marginal. Jämfört med risk-
justeringen via CAPM ser vi här en jämnare fördelning bland alla betavärden, även om 
det är en högst marginell skillnad. Vad gäller de två övriga adderade faktorerna ser vi att 
fonderna i portfölj 1 är de som är mest exponerade mot storleksrisk (SMB) med ett 
värde på 0,17, vilket indikerar att fonderna i portfölj 1 är de som investerar mest i 
småbolag. Vi ser även att portfölj 5 är den portfölj som sett över hela tidsperioden har 
minst exponering mot storleksrisken. Lite överraskande har även portfölj 2 låg 
exponering mot SMB-faktorn samtidigt som portfölj 4 har den näst högsta 
exponeringen. När det gäller HML, exponeringen mot värderisk, ser vi att portfölj 5 
över perioden har störst exponering mot den faktorn. Portfölj 1 har en negativ 
exponering mot HML, vilket innebär att de inte verkar söka efter undervärderade aktier 
i någon större utsträckning och således får en ”positiv” risk-justering från denna faktor. 
Statistisk signifikans återfinns bara för RmRf, SMB samt HML, det sistnämnda gäller 
emellertid bara portfölj 1. 
 
För perioden 2001-2006 ser vi tydligt att portfölj 5 har den lägsta risk-justerade 
avkastningen. Detta är iögonfallande framförallt när vi jämför med skattning som 
gjordes med hjälp av CAPM. Där föreföll portfölj 2 ha den mest negativa risk-justerade 

Alfavärden och riskexponering - CAPM 2001-2013
CAPM

Portfölj Alfa RmRf
1 (Lägsta) -0,18% (-2,076) 0,964 (74,0)
2 -0,12% (-1,554) 0,935 (77,3)
3 -0,09% (-1,119) 1,002 (79,6)
4 0,02% (0,274) 1,006 (77,8)
5 (Högsta) -0,08% (-1,253) 1,009 (106,9)

Alfavärden och riskexponering - CAPM period 1 - 2001-2006
CAPM

Portfölj Alfa RmRf
1 (Lägsta) -0,14% (-1,262) 0,983 (58,9)
2 -0,22% (-1,805) 0,9 (49,0)
3 -0,11% (-0,832) 0,995 (52,2)
4 0,11% (0,909) 0,989 (57,7)
5 (Högsta) -0,14% (-1,562) 1 (76,8)

Alfavärden och riskexponering - CAPM period 2 - 2007-2013
CAPM

Portfölj Alfa RmRf
1 (Lägsta) -0,19% (-1,556) 0,947 (48,0)
2 -0,06% (-0,605) 0,966 (62,6)
3 -0,08% (-0,78) 1,009 (59,5)
4 -0,06% (-0,466) 1,024 (53,9)
5 (Högsta) -0,03% (-0,379) 1,017 (74,4)

Tabell 5. Risk-justerad avkastning och exponering mot faktorer beräknat med CAPM 
Risk-justerad avkastning för portfölj 1-5 beräknat med CAPM för tidsperioderna 2001-2013, 2001-2006 samt 2007-2013. Signifikansnivån som använts är 
95 % och T-värden visas inom parentes. 
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avkastning, men har här den näst bästa. På samma sätt hade portfölj 5 vid CAPM-
skattningen en justerad avkastning som var i linje med de andra, men har alltså här klart 
sämst risk-justerad avkastning. När det gäller SMB-faktorn är resultaten relativt 
jämförbara med de exponeringar som skattats för hela perioden. När det gäller HML är 
även de resultaten i linje med de som skattats för hela perioden, men vi ser att portfölj 5 
har en något större exponering mot HML, vilket kan förklara varför den risk-justerade 
avkastning blivit betydligt lägre jämfört med skattningen med hjälp av CAPM. Vi ser 
även att i denna period hade portfölj 2 en tydligt negativ exponering mot HML, vilket 
lett till en positiv risk-justering av deras avkastning. Detta kan förklara det klart 
förbättrade resultatet för portfölj 2.  
 
När vi ser till den senaste tidsperioden, 2007-2013, är det i likhet CAPM-skattningarna 
portfölj 1 som har den lägsta, men något förbättrade, risk-justerade avkastningen på -
0,14 % per månad. Detta kan bero på en relativt stor exponering mot SMB-faktorn 
(0,201) under perioden i fråga.  Vidare är det de två portföljerna med högst förmögenhet 
som presterar den bästa riskjusterade avkastningen för perioden, där portfölj 5 är allra 
bäst med -0,02 % per månad. Detta avviker också från de totala avkastningarna där 
portfölj 2 hade den högsta avkastningen. Portfölj 5 hade en väldigt låg exponering mot 
SMB på bara 0,072 och en neutral exponering mot HML-faktorn. Störst exponering mot 
HML hade portfölj 2, men den ligger emellertid bara på 0,035. Som med tidigare 
perioder finner vi signifikans för SMB och RmRf, men inte för något utav våra 
alfavärden eller exponeringarna mot HML-faktorn. 

 

Alfavärden och riskexponering - Fama och French 2001-2013
Fama och French

Portfölj Alfa RmRf SMB HML
1 (Lägsta) -0,15% (-2,03) 0,978 (81,8) 0,170 (8,7) -0,047 (-2,742)
2 -0,12% (-1,493) 0,939 (71,5) 0,082 (3,8) -0,015 (-0,776)
3 -0,12% (-1,594) 1,001 (82,2) 0,153 (7,7) -0,002 (-0,109)
4 -0,02% (-0,241) 1,002 (82,3) 0,167 (8,4) 0,008 (0,441)
5 (Högsta) -0,11% (-1,771) 1,004 (98,7) 0,069 (4,1) 0,015 (1,017)

Alfavärden och riskexponering - Fama och French period 1 - 2001-2006
Fama och French

Portfölj Alfa RmRf SMB HML
1 (Lägsta) -0,12% (1,120) 0,993 (63,9) 0,129 (4,388) -0,046 (-1,889)
2 -0,11% (-0,866) 0,917 (50,8) 0,077 (2,265) -0,079 (-2,828)
3 -0,17% (-1,324) 0,998 (56,7) 0,165 (4,954) -0,016 (-0,585)
4 0,03% (0,239) 0,990 (67,2) 0,175 (6,269) -0,008 (-0,331)
5 (Högsta) -0,24% (-2,592) 0,992 (75,7) 0,07 (2,822) 0,034 (1,681)

Alfavärden och riskexponering - Fama och French period 2 - 2007-2013
Fama och French

Portfölj Alfa RmRf SMB HML
1 (Lägsta) -0,14% (-1,471) 0,96 (50,7) 0,201 (7,6) -0,04 (-1,528)
2 -0,07% (-0,785) 0,949 (52,1) 0,082 (3,3) 0,035 (1,401)
3 -0,08% (-0,832) 0,999 (55,6) 0,146 (5,8) 0,016 (0,623)
4 -0,04% (-0,413) 1,017 (49,8) 0,159 (5,6) 0,009 (0,328)
5 (Högsta) -0,02% (-0,285) 1,016 (62,1) 0,072 (3,2) 0,000 (-0,015)

Tabell 6: Risk-justerad avkastning och exponering mot faktorer beräknat med Fama och French tre-faktormodell 
Risk-justerad avkastning för portfölj 1-5 beräknat med Fama & French tre-faktormodell för tidsperioderna 2001-2013, 2001-2006 samt 2007-2013.  
Signifikansnivån som använts är 95 % och T-värden visas inom parentes. 
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I tabell 7 på nästa sida finner vi våra skattade alfavärden och riskexponeringar 
beräknade med Carharts fyr-faktormodell. Precis som tidigare är dessa skattningar 
gjorda genom en tidsserieregression samt under tre olika tidsperioder. Återigen är det 
portfölj 4 som presterar bäst sett till hela perioden, och portfölj 1 som presterar sämst. 
Exponeringen mot SMB och HML-faktorerna förändras inte nämnvärt när vi adderar en 
fjärde faktor till våra skattningar. Sett till MOM-faktorn har de flesta en negativ 
exponering mot den, och således blir det en positiv justering av kurserna.  Det är dock i 
regel en väldigt liten exponering sett över hela perioden. Vi finner inte heller signifikans 
för denna faktor för någon av portföljerna sett över hela perioden. 
 
Om vi studerar perioden 2001-2006 ser vi i likhet med skattningarna genom Fama och 
French tre-faktormodell att portfölj 5 presterat sämst under perioden och att portfölj 4 
presterat bäst, med en risk-justerad avkastning på 0,04 % per månad. SMB 
exponeringarna är sig lika från samma period skattad genom Fama och French tre-
faktormodell. När vi studerar HML-faktorn ser vi dock en lite förändring. Portfölj 1 till 
3 har alla fått en mer negativ exponering mot HML-faktorn. Vidare finner vi en 
liknande påverkan från MOM-faktorn jämfört med hela tidsperioden och finner 
signifikans för samma faktor för portfölj 1 och 3.  
 
I den senaste tidsperioden är den största skillnaden när det gäller våra skattade alfa-
värden att portfölj 1 har fått än sämre risk-justerad avkastning jämfört med skattningen 
utifrån Fama och French tre-faktormodell. Detta går att härleda till den exponering som 
finns mot MOM-faktorn under denna period som ligger på 0,037. Även om det är en 
relativt liten exponering är den betydligt större än vad exponeringen var för övriga 
portföljer. Och som vid skattningen med hjälp utav Fama och French tre-faktor modell 
ser vi även här att portfölj 5 har den bästa risk-justerade avkastningen (-0,02 %) men är 
dock nu följd av portfölj 2 (-0,03 %). Sammantaget förändras inte resultaten särskilt 
mycket vid inkludering av momentum-faktorn, mer än på några enstaka observationer.   
Sammantaget finner vi inget tydligt samband, men om vi ska tyda något ur dessa 
resultat verkar det som att en stor förmögenhet inte nödvändigtvis måste vara negativt. 
Tvärtom är det vår portfölj nummer 4 som presterat bäst sett över hela tidsperioden. 
Portfölj 5 med de mest förmögna fonderna verkar vara relativt volatil, men är inte på 
något sätt sämre än de mindre förmögna portföljerna utslaget över hela perioden 
(undantaget portfölj 4). Vidare är det intressant att fonderna i portfölj 1 inte verkar 
kunna prestera någon överavkastning, trots de fördelar som finns med att vara en liten 
fond. Vi finner dock bara signifikans för ett fåtal alfa-värden och får således ta dessa 
med en nypa salt. Dessa fynd är inte helt i linje med vad som kan förväntas enligt vår 
teoretiska referensram och det ligger således en intressant analys framför oss. 
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5.5 Förmögenhetens påverkan på prestation 
 
För att svara på vår frågeställning har vi i steg två för vår undersökning genomfört totalt 
468 tvärsnittsregressioner enligt det ramverk som Fama och Macbeth (1973) föreslog. 
Detta har sin grund i att vi, i så stor utsträckning som möjligt, försöker replikera den 
studie som Chen et al. (2004) genomför på den amerikanska marknaden. Vi presenterar 
nedan våra resultat sett över hela perioden, men även uppdelat i samma perioder som vi 
har för vår skattning av den risk-justerade avkastningen, detta som en form av 
robusthetstest.  
 
I tabell 8 presenterar vi resultaten för hur vi i enlighet med ekvation (12) funnit att 
fondförmögenheten påverkar en fonds avkastning. Totalt har vi i våra 
tvärsnittsregressioner observationer från 156 tidpunkter, i vårt fall 156 månader. 
Koefficienten av intresse för oss är LNFörmögenhet. Som vi kan se indikerar våra 
regressionsresultat på att förmögenheten har en positiv effekt på en fonds avkastning, 
även efter att den justerats för faktorerna i CAPM, Fama och French tre-faktormodell 
samt Carharts fyr-faktormodell. Det är emellertid en väldigt svag påverkan som varken 
är ekonomiskt eller statistiskt signifikant. Men, riktningskoefficienten framför är i varje 
fall positiv och inte negativ. Detta indikerar, att för hela vår tidsperiod, har i varje fall 
förmögenheten inte haft en negativ påverkan. 
 
Vi kan observera att t-värdet är väldigt lågt för koefficienten framför LNFörmögenhet 
över alla modeller samt att standardavvikelsen i samtliga fall är större än den koefficient 
som skattats. Detta är starka indikationer på att fondförmögenhetens påverkan inte går 
att skilja från noll vid dessa regressioner. 

Alfavärden och riskexponering - Carhart 2001-2013
Carhart

Portfölj Alfa RmRf SMB HML MOM
1 (Lägsta) -0,13% (-1,752) 0,972 (75,8) 0,169 (8,7) -0,057 (-3,08) -0,017 (-1,438)
2 -0,11% (-1,391) 0,937 (66,1) 0,082 (3,8) -0,018 (-0,872) -0,005 (-0,419)
3 -0,10% (-1,291) 0,993 (76,2) 0,151 (7,6) -0,013 (-0,683) -0,019 (-1,628)
4 -0,02% (-0,227) 1,002 (76,2) 0,167 (8,4) 0,007 (0,392) -0,001 (-0,054)
5 (Högsta) -0,11% (-1,689) 1,003 (91,4) 0,069 (4,1) 0,013 (0,846) -0,003 (-0,281)

Alfavärden och riskexponering - Carhart period 1 - 2001-2006
Carhart

Portfölj Alfa RmRf SMB HML MOM
1 (Lägsta) -0,09% (-0,843) 0,968 (52,4) 0,129 (4,5) -0,065 (-2,6) -0,033 (-2,319)
2 -0,10% (-0,768) 0,909 (40,9) 0,077 (2,3) -0,086 (-2,9) -0,012 (-0,668)
3 -0,13% (-1,073) 0,972 (46,2) 0,165 (5,1) -0,036 (-1,258) -0,034 (-2,080)
4 0,04% (0,384) 0,978 (54,3) 0,175 (6,3) -0,017 (-0,688) -0,016 (-1,123)
5 (Högsta) -0,23% (-2,484) 0,987 (61,1) 0,070 (2,8) 0,030 (1,390) -0,007 (-0,561)

Alfavärden och riskexponering - Carhart period 2 - 2007-2013
Carhart

Portfölj Alfa RmRf SMB HML MOM
1 (Lägsta) -0,19% (-1,861) 0,959 (51,1) 0,207 (7,9) -0,010 (-0,309) 0,037 (1,617)
2 -0,03% (-0,343) 0,950 (52,7) 0,077 (3,0) 0,007 (0,217) -0,035 (-1,595)
3 -0,07% (-0,761) 0,999 (55,2) 0,145 (5,7) 0,013 (0,423) -0,003 (-0,137)
4 -0,05% (-0,439) 1,017 (49,4) 0,159 (5,5) 0,013 (0,358) 0,004 (0,161)
5 (Högsta) -0,02% (-0,226) 1,016 (61,7) 0,072 (3,1) -0,003 (-0,116) -0,004 (-0,178)

Tabell 7. Risk-justerad avkastning och exponering mot faktorer beräknat med Carharts fyr-faktormodell 
Risk-justerad avkastning för portfölj 1-5 beräknat med Carharts fyr-faktormodell för tidsperioderna 2001-2013, 2001-2006 samt 2007-2013. Signifikansnivån som 
använts är 95 % och T-värden visas inom parentes. 
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Om vi studerar tabell 9 ser vi hur förmögenheten påverkat fondernas risk-justerade 
avkastning under perioden 2001-2006. Här noterar vi en något starkare positiv 
påverkan, men precis som när vi kollat över hela perioden är den varken statistiskt eller 
ekonomiskt signifikant. T-värdet är alldeles för lågt för att det ska gå att dra några 
slutsatser med säkerhet. Antalet regressioner för denna period är 72 stycken. Men som 
vi konstaterade för perioden som helhet, om det föreligger något samband mellan 
förmögenheten och en fonds avkastning verkar det åtminstone inte vara negativt vilket 
indikeras av riktningskoefficienten, även fast den inte är statistiskt signifikant. 
 

 
Slutligen i tabell 10 studerar vi perioden 2007-2013. Här är påverkan, om möjligt, ännu 
mindre. Den är inte negativ men väldigt knappt positiv vid skattning med hjälp av Fama 
och French tre-faktor modell samt Carharts fyr-faktor modell. Återigen är våra t-värden 
väldigt låga och med tanke på att en eventuell påverkan här är ännu mindre är det troligt 
att den reella påverkan är lika med noll.   
 
 
 
 
 
 

Fondförmögenhetens påverkan - 2001-2013
CAPM Tre-Faktor Fyr-faktor

Intercept 0,0243 0,0244 0,0255
Standardavvikelse 0,0156 0,0164 0,0164
T-värde 1,7330 1,7426 1,8358
LNFörmögenhet i, t-1 0,0004 0,0003 0,0003
Standardavvikelse 0,0021 0,0022 0,0022
T-värde 0,1354 0,0972 0,0964
Antal månader 156 156 156

Tabell 8. Förmögenhetens påverkan 2001-2013 
Förmögenhetens påverkan beräknad med tvärsnittsregressioner. Beroende variabel är den 
risk-justerade avkastningen och oberoende variabel är LNFörmögenhet. Signifikansnivån 
som använts är 95 %. 

Fondförmögenhetens påverkan - 2001-2006
CAPM Tre-Faktor Fyr-faktor

Intercept 0,0233 0,0231 0,0235
Standardavvikelse 0,0193 0,0192 0,0192
T-värde 1,6305 1,6079 1,6398
LNFörmögenhet i, t-1 0,0008 0,0005 0,0005
Standardavvikelse 0,0026 0,0026 0,0026
T-värde 0,2109 0,1084 0,0163
Antal månader 72 72 72

Tabell 9. Förmögenhetspåverkan 2001-2006 
Förmögenhetens påverkan beräknad med tvärsnittsregressioner. Beroende variabel är den 
risk-justerade avkastningen och oberoende variabel är LNFörmögenhet. Signifikansnivån 
som använts är 95 %. 
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Till skillnad från vad många av de teorier vi redogjort för i kapitel tre verkar det inte 
troligt att det existerar något samband mellan förmögenhet och risk-justerad avkastning 
på den svenska aktiefondmarknaden. Då vi har en väldigt låg påverkan och ännu lägre 
statistisk signifikans för våra resultat blir det svårt att kunna dra några tydliga slutsatser 
annat än att det inte verkar existera något samband. En orsak till vår låga signifikans 
misstänker vi är på grund utav de få observationer vi har att tillgå på den svenska 
fondmarknaden jämfört med den studie Chen et al. (2004) genomför. Vidare är vår 
tidsperiod även betydligt kortare vilket även det påverkar den statistiska signifikansen.  
  

Fondförmögenhetens påverkan - 2007-2013
CAPM Tre-Faktor Fyr-faktor

Intercept 0,0251 0,0256 0,0271
Standardavvikelse 0,0123 0,0139 0,0139
T-värde 1,8208 1,8580 2,0038
LNFörmögenhet i, t-1 0,0000 0,0001 0,0001
Standardavvikelse 0,0016 0,0018 0,0018
T-värde 0,0706 0,0877 0,0152
Antal månader 84 84 84

Tabell 10. Förmögenhetens påverkan 2007-2013 
Förmögenhetens påverkan beräknad med tvärsnittsregressioner. Beroende variabel är den 
risk-justerade avkastningen och oberoende variabel är LNFörmögenhet. Signifikansnivån 
som använts är 95 %. 
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6. Analys  
 
I detta kapitel analyserar vi de resultat vi erhållit under vår undersökning och som vi 
presenterade i föregående kapitel. Vi kommer koppla dessa samman med de teorier vi 
lyfter i den teoretiska referensramen för att på så sätt slutligen kunna svara på vår 
problemformulering och dra slutsatser från undersökningen. Vi inleder med att 
analysera resultaten som är sprungna ur det första steget i vår undersökning, för att 
sedan analysera resultaten från det andra steget i vår undersökning. Vi avrundar 
kapitlet med en diskussion som sedan ligger till grund för vårt sista kapitel – våra 
slutsatser 
 

6.1 Risk-justerad avkastning och förmögenhet 
 
I det inledande kapitlet definierade vi följande frågeställning: 
 

”Föreligger det ett samband mellan fondförmögenheten och den risk-justerade 
avkastningen för aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige?” 

 
Sedan vår frågeställning stod klar har vi sökt efter teorier till varför fondförmögenheten 
har en påverkan och varför den eventuellt inte har en påverkan. I vår resultatredovisning 
visade vi på att den risk-justerade avkastningen för mindre förmögna fonder inte är 
bättre än för fonderna med en högre förmögenhet, om något fanns det tendenser till att 
det kan vara tvärtom. Detta var för oss lite överraskande då det finns goda argument till 
varför en mindre förmögen fond borde prestera bättre än en mer förmögen fond. För att 
vara konsekventa kommer vi dela in vår analys i två delar, där de båda delarna 
behandlar vart sitt av de steg vi genomfört vår undersökning utefter. Med andra ord 
följer analysen samma upplägg som vår resultatredovisning.   
 
Elton et al. (2012, s. 40) finner i sin studie att mer förmögna fonder tenderar att prestera 
en högre risk-justerad avkastning än vad de mindre förmögna fonderna mäktar med. Då 
det emellertid inte är den studiens syfte att undersöka presenteras inga närmare analyser 
av varför så kan vara fallet. Även Ding et al. (2009, s. 884) finner att mer förmögna 
fonder presterar bättre än de mindre förmögna fonderna efter att avkastningarna 
justerats för risk. Innan risk-justeringen är det emellertid de små fonderna som presterat 
bäst, vilket enligt Ding et al. (2009, s. 884) beror på ett mer extensivt risktagande bland 
de mindre fonderna. Båda dessa resultat stämmer relativt väl överens med de vi erhållit. 
Vi har funnit att de bäst presterande fonderna tillhör portfölj 4, de med den näst högsta 
förmögenheten. Vidare fann vi under perioden 2007-2013 att den portfölj som presterat 
bäst innan risk-justering var portfölj 2, men då vi justerat avkastningarna för risk var det 
de mest förmögna fonderna i portfölj 5 som presterat bäst. Som vi nämnde presenterar 
emellertid dessa författare inte några närmare förklaringar till varför de får dessa 
resultat, något vi ämnar undersöka närmare. Nedan kommer vi gå igenom våra resultat 
och jämföra dessa med vad andra studier funnit, och vi börjar med att studera våra 
riskfaktorer. 
 
Om vi börjar med att jämföra våra skattade risk-justerade avkastningar med de Chen et 
al. (2004, s. 1284) har i sin studie så ser vi att de fann att de mindre förmögna fonderna 
tenderade att prestera en något högre risk-justerad avkastning. Det ska dock noteras att 
när de adderade ytterligare riskfaktorer verkar det som att deras fonder i portfölj 3 
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presterade bäst, men de två mest förmögna portföljerna var de som fortsatt presterade 
sämst. Detta stämmer inte med våra resultat eftersom vi finner att tendensen snarare är 
tvärtom, att de förmögna fonderna presterar bättre. Om vi ser till de olika 
riskexponeringarna för fonderna i våra olika portföljer har vi i likhet med Chen et al. 
(2004) ett stigande betavärde från portfölj 1 till portfölj 5. Betavärdet tenderar även att 
bli något mindre när vi adderar ytterligare faktorer, i likhet med Chen et al. (2004). När 
vi ser till SMB-faktorn är det tydligt att fonderna i portfölj 1 är mest exponerade mot 
storleksrisk, både för oss och för Chen et al., men därefter går observationerna isär. 
Chen et al. (2004, s. 1284) har en fallande ordning, det vill säga desto mindre 
förmögenhet i portföljerna, desto större exponering mot storleksrisken. Vi däremot får 
något avvikande resultat. Vår portfölj 4, den med näst störst förmögenhet, är den som 
har störst exponering mot storleksrisk efter portfölj 1. En annan märklig avvikelse är att 
portfölj 2 för oss har den nästa minsta exponeringen mot storleksrisk. Dessa resultat går 
emot det Chen et al. (2004, s. 1284) finner. Det visar alltså på att exponeringen mot 
storleksrisken förklarar avkastningen i högre grad för portfölj 4 än vad den gör för 
portfölj 2.  
 
Chen et al. (2004, s. 1283) skriver att det är mer troligt för små fonder att utöva 
strategier som fokuserar på att investera i småbolag, värdeaktier och aktier med positivt 
momentum. Chen et al. (2004, s. 1284) har även resultat som tyder på detta. Våra 
resultat pekar dock inte i samma riktning. Vi ser att risktagandet för fonderna inte 
tenderar att höra ihop med storleken på fonden, då våra fonder i portfölj 4 är de som 
verkar ha störst exponering mot SMB-faktorn. Att våra fonder i portfölj 4 har en stor 
exponering mot just storleksrisk kan förklaras av att det i den portföljen finns ett antal 
småbolagsfonder som är väldigt förmögna (Se appendix 1). Detta är något vi finner 
intressant, Chen et al. (2004, s. 1277) beskriver aktier för småbolag som illikvida och 
menar att förmögenhetens negativa påverkan borde vara större bland de fonder som 
investerar bland dessa. Trots detta finner vi alltså för det första att fonderna i portfölj 4, 
varav många är just småbolagsfonder, presterar den högsta risk-justerade avkastningen 
sett över hela perioden och dessutom är väldigt exponerade mot storleksrisk jämför med 
andra portföljer. Våra resultat går tvärt emot det Chen et al. (2004) argumenterar för. Vi 
anser även att deras argument är goda, en förmögen fond borde få en större 
kurspåverkan samt ha svårare att byta positioner vid handel med denna typ av illikvida 
aktier, vilket även bekräftas av Beckers och Vaughan (2001, s. 9) samt Perold och 
Salomon (1991, s32-33). Detta borde innebära att det är en fördel för småbolagsfonder 
att förbli små sett till deras förmögenhet. De resultat vi finner tyder dock på att 
förmögna fonder som bedriver handel med småbolagsaktier tenderar att presterar bättre 
än de mindre fonderna som bedriver handel med småbolagsaktier. Frågan vi då ställer 
oss är vad detta beror på, då vi finner Chen et al. (2004) resonemang logiskt.  
 
En förklaring som presenteras av Ding et al. (2009, s. 884) är att en större kapitalbas gör 
det lättare för fonder att attrahera och behålla talangfulla förvaltare. Detta är en 
förklaring som skulle kunna förklara våra resultat, att de större fonderna helt enkelt har 
skickligare förvaltare än de mindre fonderna och därav presterar bättre resultat. Detta 
känns rimligt med tanke på att förvaltningsavgiften oftast tas ut som en viss procent av 
den totala förmögenheten (Morningstar, 2014c) vilket i sådana fall skapar incitament för 
förvaltare att flytta sig till mer förmögna fonder om de får ett erbjudande. Som vi 
nämnde fann även Elton et al. (2012, s. 53) att stora fonder tenderar att ha högre risk-
justerad avkastning samt att denna avkastning är konsekvent över tid. I likhet med vår 
analys påpekar även de på att stora fonder har tillgång till bättre förvaltare. En annan 
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anledning enligt Elton et al. (2012, s. 53) är att större fonder och fondbolag tack vare 
dess större organisation kan lägga mer tid på att analysera aktier, vilket även det skulle 
kunna vara en förklaring till varför stora småbolagsfonder lyckas prestera bra.  
 
En annan faktor som vanligen påpekas till mindre fonders fördel är den kurspåverkan 
som stora fonder har vid handel i aktier, då förmögna fonder genom stora affärer kan 
antingen driva upp kursen vid ett köp eller sänka den vid en försäljning (Chen et al., 
2004, s. 1277). Återigen diskuterar även andra forskare denna tes, däribland Beckers 
och Vaughan (2001, s. 9) samt Pollet och Wilson (2009, s. 2942). Det faktum att 
förmögna småbolagsfonder tenderar att prestera bra tyder dock på att dessa faktorer inte 
är av betydande roll på den svenska marknaden. Vidare finns det argument för att 
storleken på fondbolaget kan spela in till de stora fondernas fördel, detta eftersom ett 
förmöget förvaltningsbolag med en stor mängd kapital att förvalta lättare kan förhandla 
fram bättre avtal med aktiemäklare (Chen et al., 2004, s. 1278). Även Ding et al. (2009, 
s. 884) reflekterar över denna möjlighet för större fondbolag. Detta skulle kunna 
förklara varför småbolagsfonderna i portfölj 4 har klarat sig så pass bra. De allra flesta 
av dem tillhör nämligen någon utav de fyra storbankerna i Sverige som är väldigt stora 
aktörer på den svenska finansiella marknaden, vilket vittnar om att de kan ha förhandlat 
fram bättre avtal och villkor för sina fondförvaltare. 
 
Om vi ser till exponeringen mot HML-faktorn för de olika portföljerna skiljer sig våra 
resultat även där från Chen et al. (2004). I urvalet för Chen et al. (2004, s. 1284) 
tenderar de mindre fonderna att vara mer exponerade mot värderisk (risken i att 
investera i undervärderade aktier). Högst exponering har deras portfölj 1, och precis 
som med SMB-faktorn minskar exponeringen i takt med att förmögenheten ökar. I vårt 
fall är det precis tvärt om, med den största exponeringen för portfölj 5, och sedan en 
minskande exponering i takt med att förmögenheten minskar (Tabell 7). Med andra ord 
resultat som är precis omvända mot Chen et al. fynd. Chen et al. (2004, s. 1285) påpekar 
att deras fynd indikerar att de mer förmögna fonderna tycks investera i tillväxtvärderade 
glamorösa bolag, det vill säga bolag som har en låg book-to-market ratio. Våra resultat 
indikerar det omvända. Det vill säga, små fonder verkar vara de som köper bolag med 
låga book-to-market värden, medan de större fonderna tar en större risk och investerar i 
undervärderade bolag. Detta är något vi finner väldigt intressant då det återigen inte 
stämmer överens med de resultat som Chen et al. (2004) presenterar. Vi ska dock, innan 
vi analyserar vidare, nämna att vi använt oss av en HML-faktor beräknad enligt Frazzini 
och Asness (2013) metod vilket vi motiverat väl i tidigare kapitel. Det kan emellertid 
vara en förklaring till att våra resultat skiljer sig. Det book-to-market värde vi använder 
som ligger till grund för beräkningen av HML-faktorn ligger närmare det ”äkta” book-
to-market värdet jämfört med den metod som Fama och French använder sig av. Detta 
har resulterat i att skattningarna påverkas en aning eftersom avkastningen för HML-
faktorn varit annorlunda. Avkastningen enligt den HML-faktor som Fama och French 
använder har på den svenska marknaden i snitt varit 0,83 % per månad, att jämföra med 
vår faktor som haft en avkastning på 0,79 % per månad. Utslaget över 13 år blir det en 
signifikant skillnad och är det som utgör skillnaden i vår studie. Dessutom har vår 
HML-faktor en stark negativ korrelation med MOM-faktorn till skillnad från den faktor 
Fama och French använder. Även om vi använt oss av en faktor där book-to-market 
värdet är mer korrekt, anser vi inte att det borde leda till omvända resultat jämfört med 
Chen et al. (2004). Den skillnad som blir torde vara att vi får en mer korrekt skattning 
av exponeringen, eftersom vårt mått på book-to-market ration ligger närmre det sanna 
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värdet. Vidare borde den främsta skillnaden vi observerar vara när vi kommer till 
MOM-faktorn, där korrelationen mellan faktorerna får en påverkan på resultatet. 
 
Skillnaden i exponeringen mot HML-faktorn och Chen et al. (2004) resultat indikerar 
att de stora fonderna i Sverige tenderar att söka efter investeringar i undervärderade 
aktier i högre utsträckning än de små fonderna, tvärt emot vad som verkar vara fallet i 
USA. Vad detta beror på är svårt att säga exakt. Men det tyder på att förvaltarna för 
stora fonder mer flitigt försöker öka sin avkastning genom att hitta undervärderade 
aktier och investera i dessa. Vi misstänker att även detta beror på att det kan finnas 
skickligare förvaltare i de större fonderna och de större fondbolagen (Elton et al., 2012, 
s. 53) som lättare kan identifiera denna typ av aktier, samt att de fonder som är 
förmögna och dessutom hör till ett större fondbolag kan lägga mer resurser på att 
analysera och hitta undervärderade aktier jämfört med de små fonderna som inte hör till 
en lika stor organisation. Chen et al. (2004, s. 1277) beskriver att en stor fond som 
drabbas av likviditetsproblem får svårt att investera sitt kapital i enlighet med deras 
strategi och som en följd av detta tvingas öka sina existerande innehav bortom vad som 
är optimalt, alternativt tvingas investera i sina andrahandsval. Detta likviditetsproblem 
skulle kunna vara en förklaring till en större exponering gentemot HML-faktorn för 
stora fonder. En fond som inte kan investera i sina förstahandsval kan helt enkelt 
försöka gottgöra detta genom att köpa billiga aktier där de hoppas på en bra utveckling, 
vilket resulterar i en ökad exponering mot HML-faktorn. 
 
Vi nämnde tidigare att HML och MOM-faktorerna har en negativ korrelation med 
varandra, vilket till stor del kan förklara våra resultat när det gäller exponering mot 
MOM-faktorn. Vi finner att ingen utav våra fondportföljer sett över hela tidsperioden 
har haft någon del av sin avkastning förklarad av MOM-faktorn. Den enda avvikelsen är 
under åren 2007-2013 då både portfölj 1 och 4 har en liten del av sin avkastning 
förklarad av MOM-faktorn. Detta indikerar att dessa fonder investerat i aktier med 
positivt momentum under denna period. Det är emellertid en väldigt låg exponering mot 
denna faktor, och som har liten påverkan på portföljernas avkastning. Chen et al. (2004, 
s. 1284) finner i sin studie att alla fondportföljer får en liten del av sina avkastningar 
förklarade av MOM-faktorn. Detta tyder på att fonder i samtliga av deras portföljer 
nyttjat momentum-strategier som de sedan profiterat på. Varken vi eller Chen et al. 
(2004) kan göra någon skillnad på fondernas storlek och deras förmåga att utnyttja 
momentum-strategier då det inte föreligger någon skillnad mellan portföljer i någon 
utav studierna. Med andra ord kan vi slå fast att momentum inte verkar vara en faktor 
som är till fördel för antingen fonder med en hög eller låg förmögenhet.  
 
Då vi ovan analyserat och dragit slutsatser utifrån exponeringen mot de olika 
riskfaktorerna är vi emellertid medvetna om att eventuella exponeringar justerats bort i 
den risk-justerade avkastningen som alfavärdet representerar. Detta förklarar alltså inte 
varför portfölj 4 presterat bättre än övriga men är likväl intressant ur ett analytiskt 
perspektiv då flera utav de teser Chen et al. (2004) framställer kan förkastas genom att 
studera dessa exponeringar. Resterande del av detta kapitel kommer vi ägna åt att 
försöka finna anledningar till varför den risk-justerade avkastningen är högre för de mer 
förmögna fonderna. 
 
Ett utav av de argument till varför en stor förmögenhet är negativt som Chen et al. 
(2004) trycker hårdast på berör storleken och typen av organisation för de större 
fonderna. Chen et al. (2004, s. 1278) menar att en fond med stor förmögenhet lätt kan 
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drabbas av så kallade hierarki-kostnader. Dessa argument härstammar från Steins studie 
2002. Stein (2002, s. 1891) fann stöd för att agenter i mindre och mer decentraliserade 
organisationer är bättre på att bearbeta mjuk information eftersom de finns en stor 
sannolikhet att dessa agenters investeringsförslag implementeras, tack vare den 
decentraliserade beslutsfattningen. I motsats till detta är agenter i en hierarkiskt 
strukturerad organisation mindre benägna att bearbeta mjuk information eftersom den är 
svår att föra vidare uppåt i organisationen, vilket resulterar i att deras 
investeringsförslag inte implementeras och att deras efterforskningar helt enkelt varit 
förgäves (Stein, 2002, s. 1891). Detta resulterar i att agenter i en hierarkisk organisation 
tenderar att bara arbeta på hård information som är lättare att förmedla vidare till 
överordnade beslutsfattare. Detta borde vara en klar fördel för mindre fonder, 
framförallt för de som investerar i småbolag. Våra fynd tyder dock på annat, speciellt 
med tanke på att vi finner ett flertal småbolagsfonder i portfölj 4. Stein presenterar dock 
redan 2002 en rimlig förklaring till att detta inte behöver vara en nackdel för större 
fonder i vårt urval och vår tidsperiod. Detta eftersom han belyser det faktum att denna 
fördel kan komma att försvinna i takt med att teknologin i samhället utvecklas och all 
den tillgängliga informationen blir alltmer hård information (Stein, 2002, s. 1914). Vi 
misstänker att det är detta som inträffat, och att det därför inte är en fördel som får lika 
stor påverkan i vår studie. Chen et al. (2004) genomförde sin studie på aktiefonder 
under perioden 1963-1999. Med all säkerhet vågar vi hävda att teknologin och tillgång 
till kvantifierbar information har utvecklats kraftigt sedan dess.  Det är inte för inte som 
dagens samhälle kallas för informationssamhället. Detta skulle mycket väl kunna 
resultera i att de fördelar som små fonder haft utifrån Chen et al. (2004, s. 1279) tes om 
hierarki-kostnader nu suddats ut, i takt med att informationen i samhället blir mer hård, 
enligt Steins (2002) definition. Detta anser vi är en trolig anledning till att vi inte finner 
något samband mellan förmögenhet och negativ prestation, utan snarare tvärtom 
observerar en portfölj med förmögna fonder som presterat klart bättre än övriga. 
 
Den andra tes Chen et al. (2004) framställer som specifikt negativt påverkande för 
förmögna fonder är likviditetsproblem. Chen et al. (2004,s .1288-1289) påpekar att 
transaktionskostnader som associeras med kurspåverkan och bristande likviditet är en 
faktor som ligger bakom förmögenhetens påverkan. Även Pollet och Wilson (2008, s. 
2942) beskriver liknande effekter av en stor förmögenhet. Som vi beskrivit tidigare gör 
större fonder även större affärer, tack vare att de behöver ha stora innehav, som kan 
påverka aktiekursen i negativ riktning för dem. Vidare, eftersom det är lite handel i 
vissa aktier (illikvida aktier) innebär det även att mer förmögna fonder kan tvingas sälja 
och köpa till ofördelaktiga kurser då det annars inte är säkert att de kan förändra sina 
innehav. Denna negativa påverkan framställs som en klar anledning till att förmögna 
fonder inte har en lika hög prestation som mindre fonder. Det ska även vara en mer 
uttryckt påverkan på de fonder som bedriver handel med småbolagsaktier, som ofta är 
relativt illikvida (Chen et al., 2004, s. 1289). Detta är inte samstämmigt med de resultat 
vi erhållit på den svenska marknaden.  
 
Vi finner istället att för det första verkar större fonder prestera bättre än mindre fonder. 
För det andra finns det ett flertal småbolagsfonder i portfölj 4, den portfölj där fonder 
med näst högst förmögenhet placeras. Alltså finns det förmögna fonder som bedriver 
handel med småbolag som presterar bättre än mindre fonder som bedriver handel med 
småbolag. Då vi finner resonemanget från Chen et al. logiskt har vi grävt en aning 
djupare i detta, och i appendix 1 kan vi beskåda de olika fonderna i portföljerna. Bland 
de småbolag som finns i portfölj 4 hör alla till olika stora fondbolag, vilket ger oss en 
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indikation till varför de ändå lyckas prestera bra. Chen et al. (2004, s. 1278) och Elton et 
al. (2012, s. 48) finner båda att det finns fördelar som associeras med att tillhöra ett stort 
fondbolag. Den största av dessa fördelar är att ett stort fondbolag kan förhandla fram 
bättre avtal när det kommer till handelsavgifter, vilket givet att det är en stor fond kan 
göra en väldigt stor skillnad på en årlig basis. En annan fördel som föreslås av Elton et 
al. (2012, s. 53) är att de stora fonderna, som vi nämnt tidigare, har tillgång till de bästa 
förvaltarna och kan ha mer tid till att göra djuplodande analyser inför deras 
investeringar. Detta ser vi som en stor anledning till varför de större fonderna har 
möjligheter att prestera bättre än de mindre fonderna, och en väldigt rimlig sådan. Då 
kurspåverkan och sämre likviditet påverkar förmögna fonder negativt på en individuell 
nivå, medan möjligtvis bättre förvaltare och framförallt lägre handelsavgifter är fördelar 
på en fondbolagsnivå misstänker vi att myntets båda sidor tar ut varandra, och kanske 
att fördelarna med att tillhöra ett stort fondbolag väger tyngre än nackdelarna.  
 
Vi ser av ovan nämnda anledningar därför inte likviditeten som ett stort problem för 
fonderna, då vi inte kan se någon påverkan och har argument till varför det inte är ett 
problem. Ytterligare en faktor som Chen et al. (2004, s. 1277) beskriver som 
påverkande är det faktum att en förmögen fond inte kan förvalta sitt kapital på bästa sätt 
då ett för stort kapital leder till att de inte kan följa sin placeringsstrategi samt att de inte 
kan generera tillräckligt många bra nya investeringsidéer, och således tvingas investera i 
aktier som inte är deras förstahandsval. Detta kan mycket väl stämma för fonder som 
tillhör mindre fondbolag och som vuxit för snabbt för att organisationen ska hinna med. 
Dock så tillhör generellt sett våra fonder som befinner sig i portfölj 4 och 5 ett stort 
fondbolag. Pollet & Wilson (2008, s. 2943) finner stöd för att det på fondbolagsnivå inte 
är ett lika utbrett problem, utan att stora fondbolag lyckas generera nya och bra 
investeringsidéer i en god takt. Detta kan vara en god förklaring till att vi inte ser 
vikande avkastning för mer förmögna fonder. 
 
Berk och Green (2004, s. 1271) argumenterar i sin studie för att fonder som presterar en 
bra avkastning kommer få ett stort inflöde av nytt kapital som förvaltarna sedan tvingas 
investera. Detta leder till att fonder med en låg förmögenhet, som presterar bra, kommer 
att växa relativt snabbt och förvandlas till en förmögen fond som presterar sämre än 
tidigare. Detta förefaller vara ganska logiskt, och Heaney (2008, s. 826) uttrycker även 
han stöd för denna teori. Små fonder får helt enkelt inte vara små tillräckligt länge för 
att det ska gå att dokumentera effekterna av en stor förmögenhet. Detta förefaller enligt 
oss vara en rimlig förklaring till våra resultat, förutom att förvaltarens skicklighet 
fortsätter att spela in och de fonderna som blivit stora fortsätter prestera på en hög nivå. 
Heaney (2008, s. 826) drar slutsatsen att de små fonderna som presterar bra helt enkelt 
är små för kort tid för att effekten ska kunna dokumenteras. Resultatet av detta blir att 
de små fonderna som presterar dåligt förblir små, medan de små fonder som presterar 
bra under studien kommer klassificeras som större fonder under stora delar av studien 
tack vare deras växande förmögenhet. Vi anser att detta är en rimlig förklaring till att de 
större fonderna tenderar att prestera bättre än de små.  
 
Det finns emellertid problem med denna förklaring, exempelvis ställer vi oss frågande 
till varför Chen et al. (2004) trots denna teori lyckas finna ett negativt samband. En 
förklaring kan ligga i att Chen et al. (2004) studerade fonder under tidsperioder där 
pengar möjligtvis inte allokerades lika snabbt till fonder med en bra prestation. Med 
tanke på den utveckling teknologin haft sedan början på deras tidsperiod, och även 
sedan slutet på den, känns det rimligt att pengar i dagsläget rör sig ännu snabbare till 
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fonder som presterar bra än vad som var fallet under den tidsperiod Chen et al. (2004) 
undersöker. Det kan även vara så att Berk och Greens (2004) teori stämmer, det vill 
säga att prestationen avtar i takt med att fonden drar in alltmer kapital, vilket i sådana 
fall Chen et al. (2004) bekräftar med sin studie. För vårt urval verkar det dock inte vara 
fallet. Den möjliga förklaring vi finner är att små fonder presterar bra, drar in mer 
kapital och sedan fortsätter att prestera på en bra nivå. Anledningen till att de lyckas 
med detta misstänker vi beror på stordriftsfördelarna på fondbolagsnivå, samt att 
förvaltarnas skicklighet kan ha en större påverkan än vad Berk och Green (2004) 
antyder. Genom att studera fonderna i våra olika portföljer i appendix 1 finner vi även 
exempel på fonder som rör sig ända nedifrån den portfölj med lägst förmögenhet upp 
till portfölj 4, vilket indikerar att vår tes kan stämma.  
 
Dahlquist et al. (2000, s. 419) argumenterar för att förmögna fonder blivit för stora för 
att kunna utnyttja aggressiva trading-strategier. Huruvida fonderna i vårt urval försökt 
använda sig av aggressiva trading-strategier kan vi inte avgöra. Det skulle vara 
intressant att undersöka hur lång period fonderna i snitt håller sina investeringar och 
utifrån vilken information Dahlquist et al. (2000) kommit att dra denna slutsats. Just 
denna tes kan vi i emellertid inte förkasta utifrån den data vi insamlat. Det vi dock kan 
konstatera är att, i den mån mindre förmögna fonder använder sig av aggressiv trading, 
så verkar det inte vara tillräckligt vinstgivande för att de små fonderna ska dra några 
större fördelar av detta.  
 
En mycket intressant tes som framställs av Bodson et al. (2011, s. 171) är att de ska 
finnas en viss storlek som är optimal för fonder. De bygger denna tes på ett antal olika 
tester de genomfört och finner att sambandet mellan fondförmögenhet och prestation är 
kvadratiskt och konkavt, vilket indikerar att det finns en viss storlek som är optimal 
(Bodson et al., 2011, s. 171). Även Indro et al. (1999, s. 81, s. 85) finner att en optimal 
storlek på fonden bör finnas, och att fonder behöver kommer upp i en viss storlek innan 
de presterar på en bra nivå samt att en för stor förmögenhet leder till en minskning i 
avkastning. Detta är i linje med de resultat vi erhållit för våra risk-justerade 
avkastningar när vi studerat hela tidsperioden. Vi finner att den portfölj som presterar 
bäst är portfölj 4, och att portfölj 5 som innehåller större fonder inte kan erhålla en lika 
hög avkastning över hela tidsperioden. Detta indikerar att det kan finnas en optimal 
storlek för fonder, men det är en slutsats vi inte vågar dra då det skulle kräva ett mer 
omfattande empiriskt stöd. Vi ser även att det under perioden 2007-2013 faktiskt var 
portfölj 5 som presterade bäst, vilket även tills viss del förkastar denna teori.  
 

6.2 Fondförmögenhetens påverkan 
 
Som vi visade i vårt empiriska kapitel lyckades vi inte finna något tydligt samband 
mellan en fonds förmögenhet och dess risk-justerade avkastning. Vår analys i kapitel 
6.1 relaterar till stor del även till detta steg av undersökningen, då vi identifierat faktorer 
som tyder på att fondförmögenheten inte nödvändigtvis behöver vara av ondo. De 
resultat vi fann från ekvation (12) presenteras i tabell 8, 9 och 10. Vi ser inte någon 
signifikant påverkan från förmögenheten med ett 95 procents konfidensintervall. Men vi 
kan, om vi ska dra våra resultat till sin spets, urskönja ett svagt positivt samband. Chen 
et al. (2004, s. 1286) dokumenterade å andra sidan ett klart negativt, statistiskt 
signifikant resultat. Vi har diskuterat möjligheter till förmögenhetens avvikande 
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påverkan i föregående kapitel men tänkte här försöka ge ytterligare svar till varför vi får 
ett annat resultat. 
 
Till att börja med kan vi klargöra att vi i våra regressioner hade ett betydligt mindre 
urval än vad Chen et al. (2004) hade i sin studie. Då de i genomsnitt hade ungefär 600 
fonder i sina tvärsnittsregressioner landade vår siffra på cirka 50 (Chen et al., 2004, s. 
1281). Detta leder givetvis till mindre möjligheter att kunna observera något samband. 
Vidare hade vi en kortare tidsperiod för vår studie, vilket även det kan påverka 
signifikansen och gör det svårare att fånga upp samband. Då det emellertid är tråkigt att 
påpeka att datamängden inte varit lika stor som för Chen et al. (2004) så har vi använt 
oss av all tillgänglig data för att få detta problem så litet som möjligt, men vi kan inte 
blunda för dess påverkan. 
 
Som vi diskuterade i föregående kapitel undersöker vi även en senare tidsperiod än 
Chen et al., och många faktorer kan ha förändrats sedan deras studie genomfördes. 
Exempelvis bearbetning av information där mindre fonder tidigare år kan ha haft 
fördelar av att ha en mindre, decentraliserad organisation (Stein, 2002, s. 1891). Denna 
fördel tycks ha blivit betydligt mindre i takt med att teknologin utvecklats och 
informationen som finns att tillgå har blivit mer hård och kvantifierbar (Stein, 2002, s. 
1914).  
 
Ytterligare en faktor till våra avvikande resultat från de Chen et al. (2004) erhåller är att 
vi undersöker den svenska marknaden, där det finns betydligt färre aktörer och där de 
mest förmögna fonderna inte kommer upp i samma storlek som på den amerikanska 
marknaden. Genom att jämföra Chen et al. (2004, s. 1281) resultat med våra ser vi att de 
har en genomsnittlig förmögenhet som är ungefär 1,5 miljarder SEK större än vårt 
genomsnitt i den kvantil med högst förmögenhet, vilket är en signifikant skillnad 
speciellt med tanke på att de har så många fler fonder i sina kvantiler. Detta kan ha en 
klar påverkan, då svenska förmögna fonder kanske inte ännu nått den storlek där 
förmögenheten blir en allt mer negativt påverkande faktor. Denna slutsats skulle dock 
kräva ytterligare analys i anspråk, men förefaller enligt oss ändå vara rimlig. 

6.3 Sammanfattning av analys 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vi inte finner någon negativ påverkan från 
fondförmögenhetens sida, utan att den snarare verkar ha en svagt positiv påverkan. Våra 
resultat är alltså ej liknande de som Chen et al. (2004) presenterar, men vi finner goda 
argument till detta.  
 
För det första ser vi att många av de fonder som placerat sig i portfölj 4, som presterat 
bäst under vår undersökningsperiod, hör till stora fondbolag. Många forskare har 
dokumenterat att det finns fördelar med att tillhöra stora fondbolag då avgifterna för 
aktiehandel blir lägre och de har lättare för att attrahera samt behålla skickliga 
förvaltare. Detta är fördelar som vi misstänker spelar en stor roll för fonderna i vårt 
urval. De dokumenterade nackdelarna med fondförmögenheten verkar inte heller 
stämma in på vårt urval då vi har många avvikelser från Chen et al. (2004) 
observationer, framförallt när det kommer till risktagandet från de olika fonderna som 
indikerar att likviditetsproblemen inte verkar vara närvarande i samma utsträckning som 
under Chen et al. (2004) studie. Vidare finner vi att en annan utav Chen et al. (2004) 
teser inte heller behöver spela in i dagens ekonomi. Chen et al. (2004) menar på att stora 
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fonder kan få dras med hierarki-kostnader som följd av att organisationen blir för stor. 
Detta innebär att de stora fonderna inte kommer i kontakt med, och kan bearbeta, mjuk 
information i samma utsträckning som mindre fonder. Stein (2002), vars studie ligger 
till grund för Chen et al. tes, påpekar att denna skillnad kan komma att reduceras med 
tiden i takt med att teknologin utvecklas och data som tidigare var mjuk nu är 
kvantifierbar och att betrakta som hård. Något som är värt att påpeka är att vår 
undersökningsperiod har sin början från år 2001, detta innebär att vår studie överlappar 
åren då Chen et al. (2004) samt Stein (2002) publicerade sina studier. Detta skulle 
kunna vara en anledning att kritisera vår studie. Vi anser dock att detta inte är något som 
talar emot vår gjorda analys. Till att börja med är processen för att få publicera studier 
relativt lång och det kan ofta ta flera år innan en studie publiceras i en journal, detta 
tyder på att fynden som presenteras inte är dagsfärska. Men framförallt presenterar 
Chen et al. resultat som grundar sig på data under tidsperioden 1963-1999, vilket är 
tydliga bevis för att vår period skiljer sig från deras samt att vi kan vara relativt säkra på 
att teknologin i samhället utvecklats sen dess och att vår analys således inte bör 
kritiseras för detta. 
 
För att summera finner vi alltså att stora fonder i regel tillhör stora fondbolag och därav 
erhåller lägre transaktionskostnader samt kan attrahera och behålla skickligare 
förvaltare än de mindre fonderna. Vi finner även argument i teorin till att 
likviditetsproblemen som identifierats av andra som en problemfaktor inte verkar vara 
utbredd bland de svenska aktiefonderna under perioden 2001-2013 då förmögna 
småbolagsfonder tycks kunna prestera en god avkastning, trots handel med illikvida 
småbolagsaktier. Stora fonder har inte heller samma problem med att bearbeta 
information som de haft tidigare under Chen et al (2004) undersökningsperiod. 
 
Två misstankar vi har men som vi inte finner lika mycket stöd för är dels att små fonder 
som presterar bra snabbt blir stora på grund utav kapitaltillskjutningen, och att vi därför 
inte observerar överpresterande små fonder i någon vidare utsträckning. Vi finner även 
svaga indikationer på att det kan finnas en optimal storlek för aktiefonder i Sverige, 
även om det bygger på svaga indicier och behöver utredas i en större utsträckning. 
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7. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
I detta, avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi kan dra utifrån våra resultat 
och vår analys. Vidare presenterar vi våra empiriska och praktiska bidrag samt lämnar 
praktiska rekommendationer till intressenterna för vår studie och diskuterar vad de 
samhälleliga effekterna kan bli av våra slutsatser. Till sist lämnar vi även förslag till 
fortsatt forskning inom detta område, ett område som fortsätter vara intressant och där 
det finns en hel del att göra. 

7.1 Slutsatser 
 
Vi inleder detta kapitel med att presentera vår frågeställning från kapitel ett som lyder: 
 

”Föreligger det ett samband mellan fondförmögenheten och den risk-justerade 
avkastningen för aktiefonder med placeringsmarknad i Sverige?” 

 
Som svar på vår frågeställning kan vi med stor säkerhet säga att fonder med en låg 
förmögenhet inte presterar en högre risk-justerad avkastning än fonder med en hög 
förmögenhet under perioden 2001-2013. De resultat vi erhållit pekar snarare mot att 
fonder med en hög förmögenhet presterar bättre än fonder med en låg förmögenhet. 
Även om vi inte med säkerhet kan säga att det är positivt med en hög förmögenhet säger 
våra resultat att fonderna i portfölj 4, de med näst högst förmögenhet, är de som lyckas 
prestera den högsta risk-justerade avkastningen sett till perioden 2001-2013. Detta är en 
indikation om att förmögenhet i sig inte måste vara negativt, utan att det kan bero på 
andra faktorer samt hur stor fonden växer sig.  
 
Även om vi varken kan bekräfta eller förkasta tesen Indro et al. (1999) samt Bodson et 
al. (2011) framställer om att det finns en optimal storlek för fonder samt att förhållandet 
mellan avkastning och förmögenhet är konkavt, finner vi i våra resultat svaga indicier 
mot att ett sådant förhållande kan existera. För att säkerställa detta krävs det dock 
ytterligare forskning på området. Vad gäller vårt samband mellan förmögenhet och 
avkastning finner vi ett svagt positivt samband, men som saknar både ekonomisk och 
statistisk signifikans. Det vill säga, påverkan är så liten ekonomiskt att det blir en icke-
märkbar skillnad. Statistiskt sett innebär det att vi inte med säkerhet kan säga att 
resultatet skiljer sig från noll.  
 
Anledningen till att mer förmögna fonder tenderar att prestera bättre avkastning än de 
mindre förmögna härleder vi till faktorer som identifierats av ett flertal olika studier. 
Först och främst vill vi dock poängtera att vår data inte fullt ut kan förkasta eller 
bekräfta några utav teorierna då det behövs ytterligare tester för detta, men vi finner 
goda teoretiska argument för våra slutsatser. Först och främst finner vi att de hierarkiska 
kostnader som Chen et al. (2004) diskuterar med utgångspunkt i Stein (2002) troligtvis 
inte är lika påtagliga nu som de var under tidsperioden Chen et al. (2004) studerade. 
Stein (2002) nämner själv att mjuk information kommer att bli mer hård information i 
takt med att teknologin utvecklas, vilket kommer reducera de skillnader som finns 
mellan decentraliserade och hierarkiska organisationer. Vi finner det uppenbart att 
teknologin utvecklats mellan de olika perioderna och drar slutsatsen att skillnaden i 
informationsinsamling och bearbetning inte längre är lika stor som den var under 



 
 

78 

perioden Chen et al. (2004) studerade. Vidare finns det enligt Chen et al. (2004) 
väldokumenterade likviditetsproblem för fonder som blivit stora. Då vi inte finner stöd 
för detta i våra resultat vill vi dock inte förkasta denna tes, men det faktum att 
risktagandet i portfölj 4 avviker så kraftigt från de resultat Chen et al. (2004) finner 
tyder på att även stora fonder tycks kunna handla med småbolagsaktier utan att påverkas 
av likviditeten. Vi vill som sagt inte förkasta tesen om likviditetsproblemen för stora 
fonder, men drar slutsatsen att dessa likviditetsproblem inte är lika utbredda i Sverige 
som i USA. Vi drar vidare slutsatsen att förklaringen till våra resultat står att finna på 
annat håll än endast förmögenhetens påverkan på fonden. Genom att studera vår portfölj 
4 finner vi konsekvent att de fyra storbankernas fonder är representerade. Detta innebär 
att många av fonderna i portfölj 4 hör till ett förmöget fondbolag. Effekterna av att 
tillhöra ett stort fondbolag är väldokumenterade och förklarar mest troligt våra resultat.  
 
Vi anser att vi finner en rimlig slutsats i att fonder som är förmögna tenderar att tillhöra 
fondbolag med en stor förmögenhet. De fördelar som finns involverar lägre kostnader 
för aktiehandel och en stor möjlighet att attrahera skickligare förvaltare än de mindre 
fonderna och fondbolagen kan. Vi misstänker därmed att dessa fördelar på 
fondbolagsnivå helt enkelt suddar ut fördelarna som finns med att vara en liten fond, 
därav våra resultat med de högst presterande fonderna i portfölj 4. Om de flesta stora 
fonderna tillhör stora fondbolag förklarar detta även tills viss del varför vi inte finner 
någon negativ påverkan från fondförmögenheten; den reduceras av fördelarna med att 
tillhöra ett stort fondbolag till den grad att vi inte kan observera en negativ påverkan 
från förmögenheten. Det som dock talar för att förmögenheten har en viss negativ 
påverkan är att fonderna i portfölj 5 inte presterar i likhet med de i portfölj 4, men å 
andra sidan inte heller presterar nämnvärt sämre än fonderna i portfölj 1,2 och 3. 
 
Sammanfattningsvis finner vi ingen negativ påverkan från fondförmögenheten eller att 
fonder med en låg förmögenhet presterar en högre risk-justerad avkastning än fonder 
med en större förmögenhet. Vi härleder detta till att förmögna fonder i Sverige tenderar 
att tillhöra stora fondbolag och att de positiva stordriftsfördelarna med att tillhöra ett 
stort fondbolag reducerar nackdelarna med att vara en förmögen fond på individnivå. 
Främsta anledningarna till detta är att nackdelarna som existerar på den amerikanska 
marknaden under perioden 1963-1999 inte är lika tydligt uttryckta på den svenska 
marknaden under vår undersökningsperiod och att de därför får en mindre påverkan. 
Stöd för detta finner vi både i Chen et al. (2004) tes om hierarki-kostnader samt 
likviditetsproblemen som existerar. Likviditetsproblemen tycks inte vara särskilt stora 
då vi i portfölj 4 har ett flertal förmögna småbolagsfonder som tycks klara sig utmärkt 
trots att de handlar med illikvida småbolagsaktier. Vidare har teknologin och 
informationsspridningen i samhället utvecklats kraftigt sedan den tidsperiod Chen et al. 
(2004) studerar, vilket suddat ut den fördel mindre fonder kan dra av att hantera mjuk 
information på ett bättre sätt. Addera till detta det faktum att stordriftsfördelarna på 
framförallt fondbolagsnivå fortfarande verkar existera så blir ett rimligt antagande att de 
förmögna fonder vi observerar har en sådan fördel av stordriftsfördelarna att vi inte kan 
identifiera en negativ påverkan från fondförmögenheten. Det finns således ingen 
anledning för en investerare att skygga undan för förmögna fonder, åtminstone inte i de 
fall de tillhör ett stort fondbolag. 



 
 

79 

7.2 Studiens bidrag 
 
Vi har i denna studie empiriskt bidragit till existerande teori genom att undersöka om 
det föreligger något samband mellan fondförmögenhet och avkastning på den svenska 
marknaden under en period som präglats av en volatil marknad med två stora kriser. Vi 
har undersökt en modernare tidsperiod än vad som gjorts tidigare samt använt oss utav 
en relativt ny metod för att beräkna en utav de faktorer som används för att justera 
risktagandet. Vi visar vidare att det inte finns något signifikant samband mellan 
förmögenhet och risk-justerad avkastning, åtminstone inte för aktiefonder på den 
svenska marknaden.  
 
De praktiska bidragen, som utvecklas mer i kapitel 7.3 innefattar att vi i denna studie 
funnit stöd för ett par faktorer som kan spela en avgörande roll när det gäller att prestera 
en risk-justerad överavkastning. Framförallt fondbolagens storlek som leder till att det 
blir lättare att attrahera skickliga förvaltare samt att de kan förhandla fram bättre avtal 
med aktiemäklare som leder till lägre avgifter för handel. Utifrån bland annat detta fynd, 
lämnar vi nedan våra praktiska rekommendationer till studiens intressenter. 

7.3 Praktiska rekommendationer till studiens intressenter 
 
Till följd av våra resultat har vi ett antal praktiska rekommendationer att lämna till de 
intressenter som finns för vår undersökning. De intressenter vi identifierat är främst 
fondinvesterare men även förvaltare för fonder och fondbolag kan tänkas ha ett intresse 
för vår studie. Vi inleder med våra praktiska rekommendationer till investerare. 
 
Till att börja med finner vi inga anledningar att fly fonder med en stor förmögenhet, den 
faktorn i sig verkar inte vara avgörande för hur bra fonden kan prestera är. Vad som är 
viktigare att undersöka, utifrån fynden i vår studie, är att kontrollera om fonden tillhör 
ett stort fondbolag. Vi har bevisat att ett stort fondbolag bakom fonden ger upphov till 
stordriftsfördelar som kan vara av stor nytta för den som förvaltar fonden. Vidare är det 
en god idé att undersöka förvaltarens historik. Hur förvaltaren presterat tidigare, om 
förvaltaren blivit ”värvad” från ett mindre fondbolag och en mindre fond samt om den 
risk-justerade avkastningen för fondförvaltaren är konsekvent hög. När fonden 
undersöks kan det också vara av intresse, speciellt om det är en småbolagsfond som 
fokuserar på lokala bolag, att undersöka hur många förvaltare som arbetar med fonden. 
En alltför stor organisation tyder på att organisationen kan vara av hierarkisk natur, och 
således ha svårare att bearbeta information som kan vara viktig vid investering i 
småbolag. Exempel på fonder där detta kan vara av intresse är Spiltan Dalarna eller 
Spiltan Småland. Vi vill dock påpeka, att denna aspekt troligtvis spelar lika stor roll 
som den kan ha gjort under tidigare år och att vi inte finner någon tydlig negativ 
påverkan, men att det lika fullt kan vara värd att undersöka. Detta eftersom de teoretiska 
argument Chen et al. (2004) framställer förefaller väldigt rimliga.  
 
Vi har även ett par praktiska rekommendationer till fondförvaltare och fondbolag. För 
det första kan fondbolag, för att inte gå miste om viktig information, försöka 
implementera en mer decentraliserat beslutsfattning för fonderna. Detta kan resultera i 
att viktig information, mjuk information i den utsträckning den fortfarande existerar, 
inte behöver gå till spillo och bättre grundade investeringar kan göras. Som vi påpekat 
behöver inte detta vara av lika stor vikt nu som det varit tidigare, men vi anser ändå att 
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ett decentraliserat beslutsfattande kan gynna förvaltarna för fonderna. Vidare anser vi att 
det är viktigt att behålla skickliga förvaltare och inte släppa iväg dem för lättvindigt. 
Detta gäller specifikt för mindre fonder och mindre fondbolag som måste öka bolagets 
totala förmögenhet för att kunna dra nytta av stordriftsfördelarna som finns på 
bolagsnivå. Även om det kan vara svårt att hålla kvar förvaltare när de presterar bra 
under en period tror vi att en av nycklarna till en lyckosam förvaltning ligger behålla de 
mest talangfulla förvaltarna. Om inte prestationen för en liten fond tenderar att öka 
inflödet av kapital kan vi även rekommendera mer marknadsföring, för att på det viset 
locka till sig investerare och se fondbolaget växa. På sikt kommer detta leda till lägre 
handelsavgifter och en större möjlighet att behålla de mest talangfulla förvaltarna. Sist 
men inte minst, se till så att organisationen kring fonden växer i takt med 
förmögenheten. Låt inte förvaltarnas skicklighet försvinna i takt med att förmögenheten 
växer. Vi har tydliga bevis för att förmögenheten inte behöver ha en negativ påverkan, 
men det är även logiskt att en ensam förvaltare med alldeles för stort kapital att se efter 
kan finna det problematiska att göra kloka investeringar. Om det skulle visa sig att 
förmögenheten växer allt för snabbt kan det vara en god idé att stänga fonden tillfälligt 
för att inte drabbas av växtvärk inom organisationen. 

7.4 Samhälleliga effekter av vårt resultat 
 
Efter att ha genomfört denna studie har vi funderat över vad främst våra praktiska 
rekommendationer kan innebära ur ett samhälleligt perspektiv. Då våra fynd i sig mest 
troligt behöver mer forskning för att kunna bekräftas eller förkastas fullt ut är vi 
medvetna om att dessa fynd i dagsläget inte behöver få någon signifikant påverkan. För 
att se vad följderna kan bli i långa loppet av framtida forskning drar vi dock saker till 
sin spets i detta kapitel för att se vilka effekter våra slutsatser och vårt resultat kan ge. 
 
Till att börja med kan det bli så att mindre fondbolag kommer få allt svårare att attrahera 
nya investerare då fler och fler kommer söka sig till fonder som hör till stora fondbolag 
eftersom deras stordriftsfördelar är en avgörande faktor för avkastningen. Detta innebär 
att få nya fondbolag kommer bildas, vilket hämnar konkurrensen på den svenska 
fondmarknaden. I värsta fall kan det bli så illa att vi till sist bara har ett par fondbolag 
som är aktiva på den svenska marknaden, vilket är kraftigt negativt för den svenska 
fondindustrin. Utan en stor konkurrens finns det en risk med att fondförvaltare inte 
kommer se det som lika viktigt att prestera en bra avkastning och bolagen kan börja ta 
ut allt högre avgifter. Om vi drar det hela ännu längre kan det bli så att de fonder som 
hör till de överlevande fondbolagen kan komma att bli så pass förmögna att de inte 
klarar av att prestera någon bra avkastning längre. Våra vikande resultat för portfölj 5 
tyder på att det kan finnas en övre gräns, och att det blir svårt för fonder att prestera 
efter att den gränsen är passerad. 
 
Vidare innebär våra resultat att förvaltare kan komma att bli mer synade i sömmarna av 
utomstående. Såväl investerare som andra förvaltare kommer noga bevaka hur de andra 
agerar. En jakt på skickliga förvaltare kan även leda till att lönerna för förvaltare trissas 
upp, och på sikt högre avgifter för de som vill investera i fonderna. En klart negativ 
effekt med andra ord eftersom de högre avgifterna kommer gynna de stora fondbolagen 
som då får en ännu mer överlägsen och konkurrenshämnande position.  
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7.5 Förslag till fortsatt forskning  
 
Fondförmögenheten och dess påverkan är fortfarande ett ämnesområde som är tudelat 
och där resultaten tenderar att skilja sig en aning från studie till studie. En slutsats att 
dra av det är att förmögenheten inte har någon påverkan, vi finner dock den slutsatsen 
alldeles för enkel och ologisk för att accepteras. Nedan ger vi förslag på fortsatt 
forskning inom området som vi tror kan leda till att en eventuell påverkan till sist kan 
fastställas även på den svenska marknaden. 
 
Till att börja med skulle det vara intressant med en replikation av Chen et al (2004) 
studie i sin helhet för att helt och hållet kunna säkerställa våra resultat. Det som kan ha 
utgjort en skillnad för oss gentemot Chen et al. är avsaknaden av vissa kontrollvariabler 
i tvärsnittsregressionerna. Även om vi anser att vår studie ändå håller en hög nivå kan vi 
inte helt utesluta att dessa variabler hade kunnat påverka utfallet. En studie av denna typ 
skulle ta ett flertal resurser och en stor mängd tid i anspråk, vilket vi under denna studie 
har saknat. Vidare kan det vara en idé att genomföra studien på exempelvis den 
nordiska marknaden för att öka antalet observationer och därmed chansen att få ett 
statistiskt signifikant resultat. Det medför givetvis också vissa problem som exempelvis 
vilket substitut för marknadsportföljen som ska användas och skatteskillnader, men vi 
anser ändå att det skulle vara klart genomförbart och är ett intressant 
undersökningsområde. 
 
En annan intressant forskningsinriktning på den svenska marknaden vore att undersöka 
huruvida sambandet mellan fondförmögenhet och avkastning i själva verket är konkavt, 
och inte linjärt vilket vi utgått ifrån. Våra resultat ger svaga indikationer på att det kan 
existera en optimal storlek för fonder men vi vågar inte dra så djärva slutsatser från våra 
resultat. En större undersökning på den svenska marknaden i likhet med den Bodson et 
al. (2011) genomför hade därför varit mycket intressant.  
 
Vidare finner vi ett värde i att undersöka stordriftsfördelarna för stora fondbolag för att 
se i vilken utsträckning dessa existerar och hur stor skillnad de gör för fonderna. 
Exempelvis genom en jämförelse mellan de handelsavgifter de olika fondbolagen har, 
och hur förvaltarna för dessa presterat under en längre tidsperiod. I likhet med detta 
anser vi slutligen också att studier med inriktning på hierarki-kostnader och 
likviditetsproblem kan vara av intresse på den svenska marknaden då vi inte kunnat 
kontrollera i vilken utsträckning dessa nackdelar är närvarande på den svenska 
marknaden. 
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Appendix - Årlig kvantilindelning 
År 2000     

Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Nordea Alfa                 8 657 610 000,00 kr  9,07 Nordea 5 

Handelsbanken Sverigefond                 7 914 583 333,00 kr  8,98 Handelsbanken 5 

Nordea Sverigefond                 5 844 864 000,00 kr  8,67 Nordea 5 

SEB Sverigefond Småbolag                 4 535 943 000,00 kr  8,42 SEB 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 4 195 223 964,00 kr  8,34 Länsförsäkringar 5 

Swedbank Robur Sverigefond                 4 009 161 290,00 kr  8,30 Swedbank 5 

Swedbank Robur Exportfond                 3 051 723 963,00 kr  8,02 Swedbank 5 

Skandia Sverige                 2 995 187 039,00 kr  8,00 Skandia 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 2 754 860 761,00 kr  7,92 Swedbank 4 

Didner & Gerge Aktiefond                 2 609 994 660,00 kr  7,87 Didner & Gerge Fonder 4 

Swedbank Robur Humanfond                 2 533 056 570,00 kr  7,84 Swedbank 4 

Catella Reavinst fond                 2 462 330 257,00 kr  7,81 Catella 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 2 421 758 158,00 kr  7,79 Handelsbanken 4 

Nordea Swedish Stars                 1 816 070 364,00 kr  7,50 Nordea 4 

AMF Aktiefond Sverige                 1 489 575 295,00 kr  7,31 AMF Fonder 3 

DNB Småbolagsfond A                 1 268 885 842,00 kr  7,15 DNB 3 
Swedbank Robur Småbolagsfond 
Sverige                 1 112 488 277,00 kr  7,01 Swedbank 3 

Folksam LO Sverige                 1 105 001 750,00 kr  7,01 Swedbank 3 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                 1 046 107 000,00 kr  6,95 SEB 3 

Nordea Olympia                    864 689 000,00 kr  6,76 Nordea 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    817 434 398,00 kr  6,71 Handelsbanken 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                    606 608 882,00 kr  6,41 Länsförsäkringar 2 

SEB Stiftelsefond Sverige                    576 672 000,00 kr  6,36 SEB 2 

SPP Aktiefond Sverige                    574 312 814,00 kr  6,35 SPP 2 

DNB Sverigefond A                    533 677 660,00 kr  6,28 DNB 2 

Catella Sverige Select                    477 832 264,00 kr  6,17 Catella 2 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                    460 354 696,00 kr  6,13 Swedbank 2 

Skandia Världsnaturfonden                    404 122 525,00 kr  6,00 Skandia 2 

Carnegie Sverigefond                    354 810 346,00 kr  5,87 Carnegie Fonder 1 

Skandia Cancerfonden                    353 018 853,00 kr  5,87 Skandia 1 

Öhman Sverigefond                    193 447 855,00 kr  5,27 Öhman 1 

Skandia Småbolag Sverige                    119 323 020,00 kr  4,78 Skandia 1 

Folksam LO Västfonden                      97 453 024,00 kr  4,58 Swedbank 1 

Swedbank Robur Ethica Sverige                      34 558 980,00 kr  3,54 Swedbank 1 

DNB Sweden Micro Cap                        1 144 879,77 kr  0,14 DNB 1 
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År 2001     

Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

SEB Sverigefond               11 949 888 000,00 kr  9,39 SEB 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                 7 974 860 000,00 kr  8,98 SEB 5 

Nordea Alfa                 7 321 511 000,00 kr  8,90 Nordea 5 

Handelsbanken Sverigefond                 6 580 586 702,00 kr  8,79 Handelsbanken 5 

Nordea Sverigefond                 4 514 767 000,00 kr  8,42 Nordea 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 4 039 368 076,00 kr  8,30 Länsförsäkringar 5 

Didner & Gerge Aktiefond                 3 762 884 793,00 kr  8,23 Didner & Gerge Fonder 5 

SEB Sverigefond Småbolag                 3 630 959 000,00 kr  8,20 SEB 5 

Swedbank Robur Sverigefond                 3 438 707 757,00 kr  8,14 Swedbank 5 

Swedbank Robur Exportfond                 3 053 265 330,00 kr  8,02 Swedbank 4 

Carnegie Sverigefond                 2 571 731 000,00 kr  7,85 Carnegie Fonder 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 2 334 286 910,00 kr  7,76 Swedbank 4 

Catella Reavinst fond                 2 273 859 302,00 kr  7,73 Catella 4 

AMF Aktiefond Sverige                 2 239 671 220,00 kr  7,71 AMF Fonder 4 

Swedbank Robur Humanfond                 2 106 088 301,00 kr  7,65 Swedbank 4 

Folksam LO Sverige                 1 854 308 591,00 kr  7,53 Swedbank 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 1 728 598 174,00 kr  7,46 Handelsbanken 4 
Swedbank Robur Småbolagsfond 
Sverige                 1 471 411 414,00 kr  7,29 Swedbank 4 

DNB Småbolagsfond A                 1 199 127 282,00 kr  7,09 DNB 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                 1 182 381 000,00 kr  7,08 SEB 3 

Nordea Swedish Stars                    984 374 682,00 kr  6,89 Nordea 3 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                    765 170 000,00 kr  6,64 SEB 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    744 137 373,00 kr  6,61 Handelsbanken 3 

Nordea Olympia                    732 061 000,00 kr  6,60 Nordea 3 

DNB Sverigefond A                    686 339 607,00 kr  6,53 DNB 3 

SPP Aktiefond Sverige                    640 701 794,00 kr  6,46 SPP 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                    595 576 000,00 kr  6,39 SEB 3 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                    517 463 941,00 kr  6,25 Swedbank 2 

Lannebo Småbolag                    509 710 542,00 kr  6,23 Lannebo 2 

Catella Sverige Select                    462 261 840,00 kr  6,14 Catella 2 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                    433 301 291,00 kr  6,07 Länsförsäkringar 2 

Enter Sverige                    370 742 078,00 kr  5,92 Enter 2 

Öhman Sverigefond                    352 568 487,00 kr  5,87 Öhman 2 

Skandia Världsnaturfonden                    350 312 103,00 kr  5,86 Skandia 2 

Skandia Cancerfonden                    308 677 971,00 kr  5,73 Skandia 2 

Enter Sverige Pro                    260 322 486,00 kr  5,56 Enter 2 

Folksams Tjänstemanna Sverige                    205 975 839,00 kr  5,33 Swedbank 1 

Alfred Berg Sverige Plus                    172 438 040,00 kr  5,15 BNP Paribas 1 

Lannebo Sverige                    142 566 434,00 kr  4,96 Lannebo 1 

Folksam LO Västfonden                    110 215 463,00 kr  4,70 Swedbank 1 

DNB Sweden Micro Cap                      92 300 349,00 kr  4,53 DNB 1 

Skandia Sverige                      88 040 843,00 kr  4,48 Skandia 1 
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Skandia Småbolag Sverige                      81 366 988,00 kr  4,40 Skandia 1 

Swedbank Robur Ethica Sverige                      32 058 948,00 kr  3,47 Swedbank 1 

Cicero SRI Sverige                        2 448 921,00 kr  0,90 Cicero 1 
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År 2002 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

SEB Sverigefond                   7 146 854 000,00 kr  8,87 SEB 5 

SEB Sverigefond Småbolag                   7 146 854 000,00 kr  8,87 SEB 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                   6 854 096 000,00 kr  8,83 SEB 5 

Handelsbanken Sverigefond                   4 615 210 192,00 kr  8,44 Handelsbanken 5 

Nordea Alfa                   4 209 265 000,00 kr  8,35 Nordea 5 

Swedbank Robur Sverigefond                   3 159 240 050,00 kr  8,06 Swedbank 5 

Nordea Sverigefond                   3 132 724 000,00 kr  8,05 Nordea 5 

Didner & Gerge Aktiefond                   3 100 060 967,00 kr  8,04 Didner & Gerge Fonder 5 

AMF Aktiefond Sverige                   2 827 716 171,00 kr  7,95 AMF Fonder 5 

Skandia Sverige                   2 315 477 125,00 kr  7,75 Skandia 4 

Carnegie Sverigefond                   2 223 079 000,00 kr  7,71 Carnegie Fonder 4 

Swedbank Robur Exportfond                   2 063 859 854,00 kr  7,63 Swedbank 4 

Folksam LO Sverige                   1 796 437 532,00 kr  7,49 Swedbank 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                   1 720 556 157,00 kr  7,45 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige                   1 654 824 561,00 kr  7,41 Swedbank 4 

DNB Småbolagsfond A                   1 585 280 201,00 kr  7,37 DNB 4 

Catella Reavinst fond                   1 496 181 568,00 kr  7,31 Catella 4 
Swedbank Robur Småbolagsfond 
Sverige                   1 345 583 500,00 kr  7,20 Swedbank 4 

SEB Sverigefond Chans/Risk                   1 314 575 000,00 kr  7,18 SEB 3 

Swedbank Robur Humanfond                   1 117 519 555,00 kr  7,02 Swedbank 3 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                      957 140 000,00 kr  6,86 SEB 3 

Lannebo Småbolag                      899 152 574,00 kr  6,80 Lannebo 3 

DNB Sverigefond A                      817 066 407,00 kr  6,71 DNB 3 

SPP Aktiefond Sverige                      492 741 930,00 kr  6,20 SPP 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna                      431 081 378,00 kr  6,07 Handelsbanken 3 

Enter Sverige                      427 273 063,00 kr  6,06 Enter 3 

Enter Sverige Pro                      423 682 659,00 kr  6,05 Enter 3 

Nordea Olympia                      422 075 000,00 kr  6,05 Nordea 3 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                      394 450 056,00 kr  5,98 Swedbank 2 

SEB Stiftelsefond Sverige                      376 608 000,00 kr  5,93 SEB 2 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                      336 224 016,00 kr  5,82 Länsförsäkringar 2 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                      309 634 441,00 kr  5,74 Länsförsäkringar 2 

Catella Sverige Select                      305 759 150,00 kr  5,72 Catella 2 

Skandia Världsnaturfonden                      213 604 405,00 kr  5,36 Skandia 2 

Öhman Sverigefond                      191 077 471,00 kr  5,25 Öhman 2 

Folksams Tjänstemanna Sverige                      183 570 719,00 kr  5,21 Swedbank 2 

Skandia Cancerfonden                      182 187 873,00 kr  5,21 Skandia 2 

Lannebo Sverige                      170 831 505,00 kr  5,14 Lannebo 1 

Nordea Swedish Stars                      152 679 000,00 kr  5,03 Nordea 1 

Skandia Småbolag Sverige                      122 587 878,00 kr  4,81 Skandia 1 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                        96 854 000,00 kr  4,57 SEB 1 
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Folksam LO Västfonden                        93 814 736,00 kr  4,54 Swedbank 1 

Alfred Berg Sverige Plus                        75 158 695,00 kr  4,32 BNP Paribas 1 

Swedbank Robur Ethica Sverige                        46 869 259,00 kr  3,85 Swedbank 1 

DNB Sweden Micro Cap                        41 603 811,00 kr  3,73 DNB 1 

Cicero SRI Sverige                          6 024 343,00 kr  1,80 Cicero 1 
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År 2003     

Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Nordea Alfa            14 283 402 000,00 kr  9,57 Nordea 5 

SEB Sverigefond              9 659 674 000,00 kr  9,18 SEB 5 

Handelsbanken Sverigefond              6 091 738 236,00 kr  8,71 Handelsbanken 5 

SEB Sverigefond Stora bolag              5 733 332 000,00 kr  8,65 SEB 5 

Didner & Gerge Aktiefond              4 903 110 934,00 kr  8,50 Didner & Gerge Fonder 5 

SEB Sverigefond Småbolag              4 851 068 000,00 kr  8,49 SEB 5 

AMF Aktiefond Sverige              4 846 244 231,00 kr  8,49 AMF Fonder 5 

Swedbank Robur Sverigefond              4 412 408 715,00 kr  8,39 Swedbank 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv              4 153 318 408,00 kr  8,33 Länsförsäkringar 5 

Nordea Sverigefond              4 144 791 000,00 kr  8,33 Nordea 5 

Folksam LO Sverige              3 468 277 623,00 kr  8,15 Swedbank 4 

Swedbank Robur Exportfond              3 307 391 201,00 kr  8,10 Swedbank 4 

Skandia Sverige              2 979 371 078,00 kr  8,00 Skandia 4 

Catella Reavinst fond              2 762 990 610,00 kr  7,92 Catella 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag              2 508 244 650,00 kr  7,83 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige              2 327 500 742,00 kr  7,75 Swedbank 4 

DNB Småbolagsfond A              2 286 461 597,00 kr  7,73 DNB 4 
Swedbank Robur Småbolagsfond 
Sverige              2 258 805 779,00 kr  7,72 Swedbank 4 

Lannebo Småbolag              2 064 082 420,00 kr  7,63 Lannebo 4 

Carnegie Sverigefond              2 016 109 000,00 kr  7,61 Carnegie Fonder 4 

Lannebo Sverige              1 551 937 082,00 kr  7,35 Lannebo 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk              1 446 769 000,00 kr  7,28 SEB 3 

Swedbank Robur Humanfond              1 373 755 955,00 kr  7,23 Swedbank 3 

DNB Sverigefond A              1 218 638 357,00 kr  7,11 DNB 3 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk              1 149 110 000,00 kr  7,05 SEB 3 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                 813 316 459,00 kr  6,70 Swedbank 3 

SPP Aktiefond Sverige                 802 772 447,00 kr  6,69 SPP 3 

Enter Sverige                 764 743 683,00 kr  6,64 Enter 3 

Enter Sverige Pro                 723 662 762,00 kr  6,58 Enter 3 

Aktie-Ansvar Sverige                 659 119 932,00 kr  6,49 Aktie-Ansvar 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna                 548 080 817,00 kr  6,31 Handelsbanken 2 

SEB Stiftelsefond Sverige                 533 343 000,00 kr  6,28 SEB 2 

Nordea Olympia                 506 143 000,00 kr  6,23 Nordea 2 

Catella Sverige Select                 414 913 982,00 kr  6,03 Catella 2 

Öhman Sverigefond                 352 637 420,00 kr  5,87 Öhman 2 

Folksams Tjänstemanna Sverige                 327 707 661,00 kr  5,79 Swedbank 2 

Skandia Småbolag Sverige                 318 063 609,00 kr  5,76 Skandia 2 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                 309 634 441,00 kr  5,74 Länsförsäkringar 2 

Skandia Världsnaturfonden                 271 811 630,00 kr  5,61 Skandia 2 

Skandia Cancerfonden                 244 716 002,00 kr  5,50 Skandia 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                 193 509 000,00 kr  5,27 SEB 1 
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Nordea Swedish Stars                 175 236 000,00 kr  5,17 Nordea 1 

Folksam LO Västfonden                 168 706 816,00 kr  5,13 Swedbank 1 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                 100 486 357,00 kr  4,61 Handelsbanken 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                   96 275 130,00 kr  4,57 Spiltan 1 

Alfred Berg Sverige Plus                   92 909 315,00 kr  4,53 BNP Paribas 1 

Swedbank Robur Ethica Sverige                   80 996 397,00 kr  4,39 Swedbank 1 

DNB Sweden Micro Cap                   42 609 335,00 kr  3,75 DNB 1 

Cicero SRI Sverige                   11 765 972,00 kr  2,47 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                     8 313 934,00 kr  2,12 Spiltan 1 
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År 2004         
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Nordea Alfa                        15 162 352 000,00 kr  9,63 Nordea 5 

SEB Sverigefond                        10 881 977 000,00 kr  9,29 SEB 5 

Didner & Gerge Aktiefond                          6 655 989 572,00 kr  8,80 Didner & Gerge Fonder 5 

Handelsbanken Sverigefond                          6 554 130 588,00 kr  8,79 Handelsbanken 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                          6 294 472 000,00 kr  8,75 SEB 5 

AMF Aktiefond Sverige                          5 906 996 808,00 kr  8,68 AMF Fonder 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                          4 818 283 928,00 kr  8,48 Länsförsäkringar 5 

Folksam LO Sverige                          4 728 764 728,00 kr  8,46 Swedbank 5 

Nordea Sverigefond                          4 344 500 000,00 kr  8,38 Nordea 5 

Swedbank Robur Exportfond                          4 277 573 940,00 kr  8,36 Swedbank 5 

Skandia Sverige                          3 438 192 989,00 kr  8,14 Skandia 5 

Catella Reavinst fond                          3 206 521 865,00 kr  8,07 Catella 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige                          2 808 283 724,00 kr  7,94 Swedbank 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                          2 781 524 460,00 kr  7,93 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige                          2 683 184 330,00 kr  7,89 Swedbank 4 

SEB Sverigefond Småbolag                          2 455 215 222,00 kr  7,81 SEB 4 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                          2 455 215 222,00 kr  7,81 Swedbank 4 

Lannebo Småbolag                          2 238 817 264,00 kr  7,71 Lannebo 4 

Lannebo Sverige                          1 859 825 054,00 kr  7,53 Lannebo 4 

DNB Småbolagsfond A                          1 789 368 112,00 kr  7,49 DNB 4 

SEB Sverigefond Chans/Risk                          1 698 829 000,00 kr  7,44 SEB 4 

Swedbank Robur Humanfond                          1 523 766 059,00 kr  7,33 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                          1 437 419 000,00 kr  7,27 SEB 3 

DNB Sverigefond A                          1 293 108 440,00 kr  7,16 DNB 3 

Swedbank Robur Sverigefond                          1 208 705 190,00 kr  7,10 Swedbank 3 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                          1 208 705 190,00 kr  7,10 Swedbank 3 

Enter Sverige Pro                          1 119 195 800,00 kr  7,02 Enter 3 

SPP Aktiefond Sverige                             964 178 966,00 kr  6,87 SPP 3 

Guide Aktiefond Sverige                             883 522 000,00 kr  6,78 Indecap 3 

Enter Sverige                             816 849 880,00 kr  6,71 Enter 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                             734 288 636,00 kr  6,60 Länsförsäkringar 3 

Aktie-Ansvar Sverige                             685 357 669,00 kr  6,53 Aktie-Ansvar 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                             638 763 000,00 kr  6,46 SEB 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna                             582 671 551,00 kr  6,37 Handelsbanken 2 

Nordea Olympia                             539 552 000,00 kr  6,29 Nordea 2 

Catella Sverige Select                             437 415 430,00 kr  6,08 Catella 2 

Folksams Tjänstemanna Sverige                             429 494 705,00 kr  6,06 Swedbank 2 

Carnegie Sverigefond                             382 940 223,00 kr  5,95 Carnegie Fonder 2 

Öhman Sverigefond                             324 380 289,00 kr  5,78 Öhman 2 

Skandia Världsnaturfonden                             286 280 611,00 kr  5,66 Skandia 2 

Skandia Småbolag Sverige                             273 729 900,00 kr  5,61 Skandia 2 

Skandia Cancerfonden                             252 674 217,00 kr  5,53 Skandia 2 
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SEB PB Svensk Aktieportfölj                             244 523 000,00 kr  5,50 SEB 2 

Folksam LO Västfonden                             244 251 819,00 kr  5,50 Swedbank 2 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                             227 458 280,00 kr  5,43 Swedbank 1 

Nordea Swedish Stars                             210 554 000,00 kr  5,35 Nordea 1 

Alfred Berg Sverige Plus                             161 220 898,00 kr  5,08 BNP Paribas 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                             118 353 997,00 kr  4,77 Spiltan 1 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                             105 320 223,00 kr  4,66 Handelsbanken 1 

SEB SKF Allemansfond                               72 251 000,00 kr  4,28 SEB 1 

DNB Sverige Koncis A                               54 298 801,00 kr  3,99 DNB 1 

DNB Sweden Micro Cap                               38 346 162,00 kr  3,65 DNB 1 

Gustavia Sverige SEK                               22 698 010,00 kr  3,12 GustaviaDavegårdh 1 

Cicero SRI Sverige                               15 533 456,00 kr  2,74 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                               12 773 418,00 kr  2,55 Spiltan 1 
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År 2005         
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Nordea Alfa         18 680 392 093,00 kr  9,84 Nordea 5 

SEB Sverigefond         14 350 629 000,00 kr  9,57 SEB 5 

Didner & Gerge Aktiefond         10 906 104 267,00 kr  9,30 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

AMF Aktiefond Sverige         10 165 313 056,00 kr  9,23 AMF Fonder 5 

SEB Sverigefond Stora bolag           7 990 022 000,00 kr  8,99 SEB 5 

Handelsbanken Sverigefond           7 975 180 297,00 kr  8,98 Handelsbanken 5 

Folksam LO Sverige           7 886 775 971,00 kr  8,97 Swedbank 5 

Swedbank Robur Sverigefond           7 467 555 518,00 kr  8,92 Swedbank 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv           6 798 141 161,00 kr  8,82 Länsförsäkringar 5 

SEB Sverigefond Småbolag           6 253 728 000,00 kr  8,74 SEB 5 

Skandia Sverige           5 685 460 639,00 kr  8,65 Skandia 5 

Nordea Sverigefond           4 985 486 414,00 kr  8,51 Nordea 5 

Swedbank Robur Exportfond           4 927 250 798,00 kr  8,50 Swedbank 4 

Catella Reavinst fond           4 581 372 844,00 kr  8,43 Catella 4 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige           4 514 916 616,00 kr  8,42 Swedbank 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag           3 951 734 388,00 kr  8,28 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige           3 845 737 593,00 kr  8,25 Swedbank 4 

Lannebo Småbolag           3 650 721 122,00 kr  8,20 Lannebo 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige           3 618 336 547,00 kr  8,19 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk           3 358 442 000,00 kr  8,12 SEB 4 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA           2 758 788 987,00 kr  7,92 Swedbank 4 

Carnegie Sverigefond           2 520 271 000,00 kr  7,83 Carnegie Fonder 4 

SEB Sverigefond Chans/Risk           2 230 185 000,00 kr  7,71 SEB 4 

Enter Sverige Pro           2 152 261 000,00 kr  7,67 Enter 4 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige           2 079 258 871,00 kr  7,64 Länsförsäkringar 3 

Swedbank Robur Humanfond           1 892 059 864,00 kr  7,55 Swedbank 3 

Danske Invest Sverige           1 780 482 918,00 kr  7,48 Danske 3 

Skandia Småbolag Sverige           1 730 137 403,00 kr  7,46 Skandia 3 

DNB Småbolagsfond A           1 483 668 368,00 kr  7,30 DNB 3 

SPP Aktiefond Sverige           1 420 658 391,00 kr  7,26 SPP 3 

DNB Sverigefond A           1 415 917 552,00 kr  7,26 DNB 3 

Lannebo Sverige           1 386 039 049,00 kr  7,23 Lannebo 3 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA           1 170 763 747,00 kr  7,07 Swedbank 3 

Aktie-Ansvar Sverige           1 097 867 814,00 kr  7,00 Aktie-Ansvar 3 

SEB Stiftelsefond Sverige              854 621 000,00 kr  6,75 SEB 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna              769 550 006,00 kr  6,65 Handelsbanken 3 

Gustavia Sverige SEK              745 383 755,00 kr  6,61 GustaviaDavegårdh 3 

AMF Aktiefond Småbolag              722 256 598,00 kr  6,58 AMF Fonder 2 

Enter Select Pro              713 339 000,00 kr  6,57 Enter 2 

Case              711 000 000,00 kr  6,57 Case 2 

Folksams Tjänstemanna Sverige              710 492 246,00 kr  6,57 Swedbank 2 

Nordea Olympia              654 125 314,00 kr  6,48 Nordea 2 
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Enter Sverige              620 238 338,00 kr  6,43 Enter 2 

Catella Sverige Select              607 721 369,00 kr  6,41 Catella 2 

Öhman Sverigefond              564 224 681,00 kr  6,34 Öhman 2 

Folksam LO Västfonden              475 712 652,00 kr  6,16 Swedbank 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj              405 200 000,00 kr  6,00 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden              379 777 674,00 kr  5,94 Skandia 2 

Alfred Berg Sverige Plus              369 963 000,00 kr  5,91 BNP Paribas 2 

Guide Aktiefond Sverige              342 016 000,00 kr  5,83 Indecap 1 

Skandia Cancerfonden              327 148 525,00 kr  5,79 Skandia 1 

DNB Sverige Koncis A              304 345 000,00 kr  5,72 DNB 1 

Nordea Swedish Stars              256 000 000,00 kr  5,55 Nordea 1 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj              158 038 625,00 kr  5,06 Swedbank 1 

Spiltan Aktiefond Sverige              142 776 249,00 kr  4,96 Spiltan 1 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans              136 000 000,00 kr  4,91 Handelsbanken 1 

SEB SKF Allemansfond                93 100 000,00 kr  4,53 SEB 1 

Cliens Sverige A                87 512 000,00 kr  4,47 Cliens 1 

Cicero SRI Sverige                80 120 401,00 kr  4,38 Cicero 1 

DNB Sweden Micro Cap                64 376 238,00 kr  4,16 DNB 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                34 105 810,00 kr  3,53 Spiltan 1 
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År 2006 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Catella Reavinst fond               25 468 512 605,00 kr  10,15 Catella 5 

Nordea Alfa               20 171 831 941,00 kr  9,91 Nordea 5 

SEB Sverigefond               17 047 584 000,00 kr  9,74 SEB 5 

AMF Aktiefond Sverige               15 211 145 962,00 kr  9,63 AMF Fonder 5 

Didner & Gerge Aktiefond               11 462 707 225,00 kr  9,35 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

Folksam LO Sverige               11 138 085 750,00 kr  9,32 Swedbank 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                 9 326 342 000,00 kr  9,14 SEB 5 

Swedbank Robur Sverigefond                 9 144 843 276,00 kr  9,12 Swedbank 5 

SEB Sverigefond Småbolag                 7 796 981 000,00 kr  8,96 SEB 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 7 713 144 575,00 kr  8,95 Länsförsäkringar 5 

Catella Sverige Select                 7 588 950 582,00 kr  8,93 Catella 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                 6 817 514 507,00 kr  8,83 Swedbank 5 

Handelsbanken Sverigefond                 6 554 130 588,00 kr  8,79 Handelsbanken 5 

Nordea Sverigefond                 6 324 066 430,00 kr  8,75 Nordea 4 

Swedbank Robur Exportfond                 6 277 870 261,00 kr  8,74 Swedbank 4 

Skandia Sverige                 6 032 507 685,00 kr  8,70 Skandia 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 5 848 122 447,00 kr  8,67 Handelsbanken 4 

Lannebo Småbolag                 5 517 193 839,00 kr  8,62 Lannebo 4 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                 5 409 725 306,00 kr  8,60 Swedbank 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 4 762 966 773,00 kr  8,47 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                 4 692 274 000,00 kr  8,45 SEB 4 

Skandia Småbolag Sverige                 2 877 357 283,00 kr  7,96 Skandia 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige                 2 808 283 724,00 kr  7,94 Swedbank 4 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                 2 778 339 796,00 kr  7,93 Länsförsäkringar 4 

Enter Sverige Pro                 2 372 945 000,00 kr  7,77 Enter 4 

Danske Invest Sverige                 2 226 982 217,00 kr  7,71 Danske 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                 2 173 278 000,00 kr  7,68 SEB 3 

Swedbank Robur Humanfond                 2 083 797 369,00 kr  7,64 Swedbank 3 

SPP Aktiefond Sverige                 1 818 076 766,00 kr  7,51 SPP 3 

Aktie-Ansvar Sverige                 1 671 864 634,00 kr  7,42 Aktie-Ansvar 3 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                 1 404 167 205,00 kr  7,25 Swedbank 3 

DNB Sverigefond A                 1 348 162 534,00 kr  7,21 DNB 3 

Lannebo Sverige                 1 110 149 791,00 kr  7,01 Lannebo 3 

AMF Aktiefond Småbolag                 1 096 945 033,00 kr  7,00 AMF Fonder 3 

DNB Småbolagsfond A                 1 070 903 893,00 kr  6,98 DNB 3 

Enter Select Pro                 1 069 268 000,00 kr  6,97 Enter 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                 1 024 359 000,00 kr  6,93 SEB 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige                    924 252 559,00 kr  6,83 Swedbank 2 

Case                    923 000 000,00 kr  6,83 Case 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    905 368 707,00 kr  6,81 Handelsbanken 2 

Alfred Berg Sverige Plus                    865 652 000,00 kr  6,76 BNP Paribas 2 

Folksam LO Västfonden                    739 251 555,00 kr  6,61 Swedbank 2 
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Nordea Olympia                    707 824 996,00 kr  6,56 Nordea 2 

Cliens Sverige A                    706 017 000,00 kr  6,56 Cliens 2 

DNB Sverige Koncis A                    668 693 000,00 kr  6,51 DNB 2 

Danske Invest Sverige Fokus                    606 554 636,00 kr  6,41 Danske 2 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                    583 350 081,00 kr  6,37 Swedbank 2 

Guide Aktiefond Sverige                    550 770 000,00 kr  6,31 Indecap 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                    518 000 000,00 kr  6,25 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden                    468 692 677,00 kr  6,15 Skandia 1 

Öhman Sverigefond                    467 993 236,00 kr  6,15 Öhman 1 

Nordea Swedish Stars                    445 000 000,00 kr  6,10 Nordea 1 

Carnegie Sverigefond                    435 922 692,00 kr  6,08 Carnegie Fonder 1 

Enter Sverige                    400 369 354,00 kr  5,99 Enter 1 

Gustavia Sverige SEK                    388 104 083,00 kr  5,96 GustaviaDavegårdh 1 

Skandia Cancerfonden                    377 033 348,00 kr  5,93 Skandia 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                    232 755 188,00 kr  5,45 Spiltan 1 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                    140 000 000,00 kr  4,94 Handelsbanken 1 

SEB SKF Allemansfond                      98 900 000,00 kr  4,59 SEB 1 

DNB Sweden Micro Cap                      78 957 142,00 kr  4,37 DNB 1 

Cicero SRI Sverige                      54 671 527,00 kr  4,00 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                      52 830 066,00 kr  3,97 Spiltan 1 
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År 2007 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Nordea Alfa 17 706 412 904,00 kr 9,78 Nordea 5 

AMF Aktiefond Sverige 14 872 661 954,00 kr 9,61 AMF Fonder 5 

SEB Sverigefond 14 177 397 000,00 kr 9,56 SEB 5 

Folksam LO Sverige 11 508 093 375,00 kr 9,35 Swedbank 5 

Handelsbanken Sverigefond 10 526 177 444,00 kr 9,26 Handelsbanken 5 

Didner & Gerge Aktiefond 10 243 246 676,00 kr 9,23 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

SEB Sverigefond Stora bolag 8 289 366 000,00 kr 9,02 SEB 5 

Swedbank Robur Sverigefond 7 974 640 111,00 kr 8,98 Swedbank 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv 7 118 436 888,00 kr 8,87 Länsförsäkringar 5 

Catella Reavinst fond 6 693 676 840,00 kr 8,81 Catella 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 6 128 716 063,00 kr 8,72 Swedbank 5 

Nordea Sverigefond 5 654 081 878,00 kr 8,64 Nordea 5 

Swedbank Robur Exportfond 5 246 256 962,00 kr 8,57 Swedbank 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 4 814 580 105,00 kr 8,48 Swedbank 4 

SEB Sverigefond Småbolag 4 807 081 000,00 kr 8,48 SEB 4 

Lannebo Småbolag 4 673 234 058,00 kr 8,45 Lannebo 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag 4 358 389 514,00 kr 8,38 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige 4 242 921 872,00 kr 8,35 Swedbank 4 

Skandia Sverige 4 194 650 197,00 kr 8,34 Skandia 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige 3 701 145 663,00 kr 8,22 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk 3 335 575 000,00 kr 8,11 SEB 4 

Carnegie Sverigefond 3 325 306 000,00 kr 8,11 Carnegie Fonder 4 

Enter Sverige Pro 2 362 684 000,00 kr 7,77 Enter 4 

SPP Aktiefond Sverige 1 850 850 617,00 kr 7,52 SPP 4 

Swedbank Robur Humanfond 1 846 730 123,00 kr 7,52 Swedbank 4 

Danske Invest Sverige 1 839 260 834,00 kr 7,52 Danske 4 

Skandia Småbolag Sverige 1 752 452 606,00 kr 7,47 Skandia 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                 1 703 917 000,00 kr  7,44 SEB 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 1 649 905 554,00 kr 7,41 Länsförsäkringar 3 

Aktie-Ansvar Sverige 1 581 583 160,00 kr 7,37 Aktie-Ansvar 3 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                 1 549 661 377,00 kr  7,35 Swedbank 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk 1 453 636 000,00 kr 7,28 SEB 3 

DNB Sverigefond A 1 115 556 998,00 kr 7,02 DNB 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige 1 087 248 437,00 kr 6,99 Swedbank 3 

SEB Stiftelsefond Sverige 1 050 358 000,00 kr 6,96 SEB 3 

DNB Småbolagsfond A 992 629 601,00 kr 6,90 DNB 3 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                    967 702 724,00 kr  6,87 Swedbank 3 

Case                    841 000 000,00 kr  6,73 Case 3 

Folksam LO Västfonden 840 369 317,00 kr 6,73 Swedbank 3 

Handelsbanken Bostadsrätterna 838 739 937,00 kr 6,73 Handelsbanken 3 

AMF Aktiefond Småbolag                    732 955 920,00 kr  6,60 AMF Fonder 3 

Enter Select Pro                    694 048 000,00 kr  6,54 Enter 2 
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Catella Sverige Select 669 183 617,00 kr 6,51 Catella 2 

Lannebo Sverige 665 045 399,00 kr 6,50 Lannebo 2 

Guide Aktiefond Sverige 631 878 000,00 kr 6,45 Indecap 2 

Nordea Olympia 626 311 013,00 kr 6,44 Nordea 2 

Alfred Berg Sverige Plus 573 964 000,00 kr 6,35 BNP Paribas 2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans 559 130 000,00 kr 6,33 Handelsbanken 2 

Cliens Sverige A                    497 043 000,00 kr  6,21 Cliens 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj 486 200 000,00 kr 6,19 SEB 2 

DNB Sverige Koncis A 432 965 000,00 kr 6,07 DNB 2 

SEB Swedish Value                    417 200 000,00 kr  6,03 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden 410 245 995,00 kr 6,02 Skandia 2 

Nordea Swedish Stars 315 000 000,00 kr 5,75 Nordea 2 

Skandia Cancerfonden 313 100 267,00 kr 5,75 Skandia 2 

Danske Invest Sverige Fokus                    301 760 258,00 kr  5,71 Danske 1 

Enter Sverige 270 532 780,00 kr 5,60 Enter 1 

Öhman Sverigefond 270 532 197,00 kr 5,60 Öhman 1 

Enter Select                    267 678 000,00 kr  5,59 Enter 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                    197 532 050,00 kr  5,29 Spiltan 1 

Gustavia Sverige SEK                    191 963 760,00 kr  5,26 GustaviaDavegårdh 1 

SEB Swedish Focus                    130 300 000,00 kr  4,87 SEB 1 

Swedbank Robur Sweden High Dividend                    127 280 000,00 kr  4,85 Swedbank 1 

SEB SKF Allemansfond 88 600 000,00 kr 4,48 SEB 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                      51 149 304,00 kr  3,93 Spiltan 1 

DNB Sweden Micro Cap 48 399 002,00 kr 3,88 DNB 1 

Cicero SRI Sverige 35 209 348,00 kr 3,56 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                        7 305 705,00 kr  1,99 Spiltan 1 
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År 2008 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

AMF Aktiefond Sverige               10 023 809 002,00 kr  9,21 AMF Fonder 5 

Nordea Alfa                 9 957 009 586,00 kr  9,21 Nordea 5 

Folksam LO Sverige                 7 688 812 263,00 kr  8,95 Swedbank 5 

SEB Sverigefond                 7 665 882 000,00 kr  8,94 SEB 5 

Didner & Gerge Aktiefond                 5 944 020 378,00 kr  8,69 Didner & Gerge Fonder 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                 5 724 430 875,00 kr  8,65 Swedbank 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                 5 685 899 000,00 kr  8,65 SEB 5 

Handelsbanken Sverigefond                 4 700 148 007,00 kr  8,46 Handelsbanken 5 

Swedbank Robur Sverigefond                 4 643 847 009,00 kr  8,44 Swedbank 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 3 961 744 647,00 kr  8,28 Länsförsäkringar 5 

Lannebo Småbolag                 3 485 707 206,00 kr  8,16 Lannebo 5 

Nordea Sverigefond                 3 213 694 542,00 kr  8,08 Nordea 5 

Catella Reavinst fond                 2 899 032 911,00 kr  7,97 Catella 5 

Carnegie Sverigefond                 2 777 345 000,00 kr  7,93 Carnegie Fonder 5 

Swedbank Robur Exportfond                 2 641 544 912,00 kr  7,88 Swedbank 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 2 475 279 002,00 kr  7,81 Swedbank 4 

Skandia Sverige                 2 448 973 379,00 kr  7,80 Skandia 4 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                 2 437 126 949,00 kr  7,80 Swedbank 4 

SEB Sverigefond Småbolag                 2 382 724 000,00 kr  7,78 SEB 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 2 272 689 491,00 kr  7,73 Handelsbanken 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige                 2 093 570 639,00 kr  7,65 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                 1 535 149 000,00 kr  7,34 SEB 4 

Danske Invest Sverige                 1 411 372 064,00 kr  7,25 Danske 4 

Enter Sverige Pro                 1 252 780 000,00 kr  7,13 Enter 4 

SPP Aktiefond Sverige                 1 195 717 823,00 kr  7,09 SPP 4 

DNB Sverige Koncis A                 1 106 477 000,00 kr  7,01 DNB 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                 1 001 369 000,00 kr  6,91 SEB 4 

Swedbank Robur Humanfond                    984 966 673,00 kr  6,89 Swedbank 4 

Skandia Småbolag Sverige                    922 893 181,00 kr  6,83 Skandia 3 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                    921 320 772,00 kr  6,83 Swedbank 3 

Aktie-Ansvar Sverige                    905 640 129,00 kr  6,81 Aktie-Ansvar 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                    852 948 637,00 kr  6,75 Länsförsäkringar 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                    842 466 000,00 kr  6,74 SEB 3 

DNB Sverigefond A                    799 625 398,00 kr  6,68 DNB 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                    710 600 000,00 kr  6,57 SEB 3 

Danske Invest Sverige Fokus                    703 224 605,00 kr  6,56 Danske 3 

Case                    671 000 000,00 kr  6,51 Case 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige                    665 398 955,00 kr  6,50 Swedbank 3 

Swedbank Robur Sweden High Dividend                    618 970 000,00 kr  6,43 Swedbank 3 

Folksam LO Västfonden                    603 287 173,00 kr  6,40 Swedbank 3 

DNB Småbolagsfond A                    599 688 107,00 kr  6,40 DNB 3 

Lannebo Sverige                    572 015 210,00 kr  6,35 Lannebo 3 
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Enter Select Pro                    570 242 000,00 kr  6,35 Enter 3 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                    543 556 855,00 kr  6,30 Swedbank 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    484 588 383,00 kr  6,18 Handelsbanken 2 

Cicero Focus                    463 434 679,00 kr  6,14 Cicero 2 

Catella Sverige Select                    443 350 198,00 kr  6,09 Catella 2 

AMF Aktiefond Småbolag                    434 069 526,00 kr  6,07 AMF Fonder 2 

Enter Select                    414 377 000,00 kr  6,03 Enter 2 

Nordea Olympia                    348 127 627,00 kr  5,85 Nordea 2 

Guide Aktiefond Sverige                    285 790 000,00 kr  5,66 Indecap 2 

SEB Swedish Value                    276 300 000,00 kr  5,62 SEB 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                    255 000 000,00 kr  5,54 SEB 2 

SEB Swedish Focus                    244 000 000,00 kr  5,50 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden                    243 452 373,00 kr  5,49 Skandia 2 

Enter Sverige                    233 868 813,00 kr  5,45 Enter 2 

Nordea Swedish Stars                    232 000 000,00 kr  5,45 Nordea 2 

Cliens Sverige A                    207 781 000,00 kr  5,34 Cliens 1 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                    194 000 000,00 kr  5,27 Handelsbanken 1 

Skandia Cancerfonden                    183 803 356,00 kr  5,21 Skandia 1 

Öhman Sverigefond                    135 903 273,00 kr  4,91 Öhman 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                    104 173 733,00 kr  4,65 Spiltan 1 

Gustavia Sverige SEK                    101 859 764,00 kr  4,62 GustaviaDavegårdh 1 

Alfred Berg Sverige Plus                      72 078 000,00 kr  4,28 BNP Paribas 1 

SEB SKF Allemansfond                      55 600 000,00 kr  4,02 SEB 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                      41 463 650,00 kr  3,72 Spiltan 1 

Spiltan Aktiefond Småland                      30 500 000,00 kr  3,42 Spiltan 1 

DNB Sweden Micro Cap                      25 344 924,00 kr  3,23 DNB 1 

Strand Småbolagsfond                      20 268 000,00 kr  3,01 Strand 1 

Cicero SRI Sverige                      16 792 645,00 kr  2,82 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                        5 010 000,00 kr  1,61 Spiltan 1 
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År 2009 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

AMF Aktiefond Sverige               15 948 447 095,00 kr  9,68 AMF Fonder 5 

Folksam LO Sverige               13 334 727 825,00 kr  9,50 Swedbank 5 

Nordea Alfa               13 247 177 176,00 kr  9,49 Nordea 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA               12 126 720 427,00 kr  9,40 Swedbank 5 

SEB Sverigefond               11 603 358 000,00 kr  9,36 SEB 5 

Didner & Gerge Aktiefond               11 006 164 412,00 kr  9,31 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

Swedbank Robur Sverigefond                 9 175 431 108,00 kr  9,12 Swedbank 5 

Lannebo Småbolag                 8 515 765 615,00 kr  9,05 Lannebo 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                 7 929 099 000,00 kr  8,98 SEB 5 

Handelsbanken Sverigefond                 7 057 969 848,00 kr  8,86 Handelsbanken 5 

Carnegie Sverigefond                 6 713 450 000,00 kr  8,81 Carnegie Fonder 5 

Nordea Sverigefond                 5 821 306 878,00 kr  8,67 Nordea 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 5 396 121 026,00 kr  8,59 Länsförsäkringar 5 

Swedbank Robur Exportfond                 5 060 231 940,00 kr  8,53 Swedbank 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                 4 979 561 244,00 kr  8,51 Swedbank 5 

Catella Reavinst fond                 4 759 092 511,00 kr  8,47 Catella 4 

SEB Sverigefond Småbolag                 4 258 595 000,00 kr  8,36 SEB 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 3 923 707 382,00 kr  8,27 Handelsbanken 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 3 886 050 254,00 kr  8,27 Swedbank 4 

Skandia Sverige                 3 695 218 570,00 kr  8,21 Skandia 4 

DNB Sverige Koncis A                 3 680 491 000,00 kr  8,21 DNB 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige                 2 796 544 836,00 kr  7,94 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                 2 721 849 000,00 kr  7,91 SEB 4 

Lannebo Sverige                 2 393 788 271,00 kr  7,78 Lannebo 4 

Danske Invest Sverige                 2 220 554 317,00 kr  7,71 Danske 4 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                 2 184 150 297,00 kr  7,69 Länsförsäkringar 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                 2 147 488 000,00 kr  7,67 SEB 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                 2 028 247 604,00 kr  7,61 Swedbank 4 

Skandia Småbolag Sverige                 1 976 145 272,00 kr  7,59 Skandia 4 

SPP Aktiefond Sverige                 1 920 003 752,00 kr  7,56 SPP 4 

Danske Invest Sverige Fokus                 1 796 257 050,00 kr  7,49 Danske 3 

AMF Aktiefond Småbolag                 1 604 492 574,00 kr  7,38 AMF Fonder 3 

Aktie-Ansvar Sverige                 1 422 934 095,00 kr  7,26 Aktie-Ansvar 3 

Swedbank Robur Humanfond                 1 408 885 722,00 kr  7,25 Swedbank 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                 1 338 295 000,00 kr  7,20 SEB 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                 1 327 800 000,00 kr  7,19 SEB 3 

Swedbank Robur Sweden High Dividend                 1 312 382 000,00 kr  7,18 Swedbank 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige                 1 254 906 154,00 kr  7,13 Swedbank 3 

DNB Småbolagsfond A                 1 205 253 335,00 kr  7,09 DNB 3 

Folksam LO Västfonden                 1 160 181 273,00 kr  7,06 Swedbank 3 

Enter Select                 1 118 725 000,00 kr  7,02 Enter 3 

DNB Sverigefond A                 1 081 219 704,00 kr  6,99 DNB 3 
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Enter Sverige Pro                 1 053 680 000,00 kr  6,96 Enter 3 

SEB Swedish Focus                    923 100 000,00 kr  6,83 SEB 3 

SEB Swedish Value                    833 400 000,00 kr  6,73 SEB 2 

Case                    743 000 000,00 kr  6,61 Case 2 

Didner & Gerge Småbolag                    709 000 000,00 kr  6,56 
Didner & Gerge 
Fonder 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    706 878 991,00 kr  6,56 Handelsbanken 2 

Guide Aktiefond Sverige                    670 803 000,00 kr  6,51 Indecap 2 

Catella Sverige Select                    628 270 082,00 kr  6,44 Catella 2 

Cicero Focus                    625 651 895,00 kr  6,44 Cicero 2 

Nordea Swedish Stars                    605 000 000,00 kr  6,41 Nordea 2 

Enter Select Pro                    538 665 000,00 kr  6,29 Enter 2 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                    478 757 093,00 kr  6,17 Swedbank 2 

Nordea Olympia                    462 668 760,00 kr  6,14 Nordea 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                    357 600 000,00 kr  5,88 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden                    349 853 503,00 kr  5,86 Skandia 2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                    348 000 000,00 kr  5,85 Handelsbanken 2 

Skandia Cancerfonden                    281 607 467,00 kr  5,64 Skandia 2 

Enter Sverige                    275 566 023,00 kr  5,62 Enter 1 

Öhman Sverigefond                    220 808 899,00 kr  5,40 Öhman 1 

Gustavia Sverige SEK                    210 012 975,00 kr  5,35 GustaviaDavegårdh 1 

Cliens Sverige A                    204 451 000,00 kr  5,32 Cliens 1 

Lannebo Sverige 130/30                    197 516 000,00 kr  5,29 Lannebo 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                    169 596 222,00 kr  5,13 Spiltan 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                    139 051 102,00 kr  4,93 Spiltan 1 

DNB Sweden Micro Cap                    133 923 915,00 kr  4,90 DNB 1 

SEB SKF Allemansfond                      93 300 000,00 kr  4,54 SEB 1 

Spiltan Aktiefond Småland                      73 500 000,00 kr  4,30 Spiltan 1 

Gustavia Småbolag                      43 507 000,00 kr  3,77 GustaviaDavegårdh 1 

Alfred Berg Sverige Plus                      42 630 000,00 kr  3,75 BNP Paribas 1 

Strand Småbolagsfond                      38 911 000,00 kr  3,66 Strand 1 

Cicero SRI Sverige                      25 727 799,00 kr  3,25 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                      16 340 000,00 kr  2,79 Spiltan 1 
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År 2010 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

AMF Aktiefond Sverige               20 656 463 925,00 kr  9,94 AMF Fonder 5 

Folksam LO Sverige               16 742 379 219,00 kr  9,73 Swedbank 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA               15 740 609 650,00 kr  9,66 Swedbank 5 

Lannebo Småbolag               14 880 254 911,00 kr  9,61 Lannebo 5 

Didner & Gerge Aktiefond               14 876 491 086,00 kr  9,61 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

Nordea Alfa               14 505 865 048,00 kr  9,58 Nordea 5 

SEB Sverigefond               13 716 914 000,00 kr  9,53 SEB 5 

Swedbank Robur Sverigefond               13 135 300 250,00 kr  9,48 Swedbank 5 

Handelsbanken Sverigefond                 8 776 707 550,00 kr  9,08 Handelsbanken 5 

Nordea Sverigefond                 8 396 616 548,00 kr  9,04 Nordea 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                 7 413 365 000,00 kr  8,91 SEB 5 

Carnegie Sverigefond                 7 130 433 000,00 kr  8,87 Carnegie Fonder 5 

Swedbank Robur Exportfond                 7 072 204 456,00 kr  8,86 Swedbank 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                 6 764 762 076,00 kr  8,82 Länsförsäkringar 5 

Handelsbanken Svenska Småbolag                 6 591 331 442,00 kr  8,79 Handelsbanken 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                 6 256 033 451,00 kr  8,74 Swedbank 4 

Catella Reavinst fond                 5 649 522 230,00 kr  8,64 Catella 4 

Skandia Sverige                 5 497 996 108,00 kr  8,61 Skandia 4 

SEB Sverigefond Småbolag                 5 232 158 000,00 kr  8,56 SEB 4 

Folksams Aktiefond Sverige                 4 773 802 245,00 kr  8,47 Swedbank 4 

Lannebo Sverige                 4 410 498 039,00 kr  8,39 Lannebo 4 

Enter Select                 4 190 342 000,00 kr  8,34 Enter 4 

DNB Sverige Koncis A                 3 969 266 000,00 kr  8,29 DNB 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                 3 446 518 000,00 kr  8,15 SEB 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige                 3 267 205 054,00 kr  8,09 Swedbank 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                 2 993 167 000,00 kr  8,00 SEB 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                 2 973 820 852,00 kr  8,00 Swedbank 4 

Danske Invest Sverige                 2 913 078 335,00 kr  7,98 Danske 4 

Skandia Småbolag Sverige                 2 764 775 381,00 kr  7,92 Skandia 4 

AMF Aktiefond Småbolag                 2 651 980 432,00 kr  7,88 AMF Fonder 4 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                 2 347 174 943,00 kr  7,76 Länsförsäkringar 3 

SPP Aktiefond Sverige                 2 199 795 271,00 kr  7,70 SPP 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                 2 070 000 000,00 kr  7,64 SEB 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                 1 736 661 000,00 kr  7,46 SEB 3 

DNB Småbolagsfond A                 1 698 360 023,00 kr  7,44 DNB 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige                 1 671 013 144,00 kr  7,42 Swedbank 3 

Folksam LO Västfonden                 1 659 997 613,00 kr  7,41 Swedbank 3 

Lannebo Sverige 130/30                 1 643 399 000,00 kr  7,40 Lannebo 3 

Swedbank Robur Humanfond                 1 603 114 772,00 kr  7,38 Swedbank 3 

Didner & Gerge Småbolag                 1 463 000 000,00 kr  7,29 
Didner & Gerge 
Fonder 3 

Aktie-Ansvar Sverige                 1 388 015 318,00 kr  7,24 Aktie-Ansvar 3 
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Swedbank Robur Sweden High Dividend                 1 332 295 000,00 kr  7,19 Swedbank 3 

Enter Sverige Pro                 1 260 356 000,00 kr  7,14 Enter 3 

Enter Select Pro                 1 230 262 000,00 kr  7,11 Enter 3 

DNB Sverigefond A                 1 179 218 022,00 kr  7,07 DNB 3 

SEB Swedish Focus                 1 119 500 000,00 kr  7,02 SEB 2 

SEB Swedish Value                 1 051 400 000,00 kr  6,96 SEB 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                 1 034 900 000,00 kr  6,94 SEB 2 

Catella Sverige Select                    955 161 326,00 kr  6,86 Catella 2 

Danske Invest Sverige Fokus                    947 164 657,00 kr  6,85 Danske 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                    838 829 128,00 kr  6,73 Handelsbanken 2 

Guide Aktiefond Sverige                    814 335 000,00 kr  6,70 Indecap 2 

Nordea Swedish Stars                    793 000 000,00 kr  6,68 Nordea 2 

Cicero Focus                    756 797 729,00 kr  6,63 Cicero 2 

Case                    710 000 000,00 kr  6,57 Case 2 

Enter Sverige                    606 679 643,00 kr  6,41 Enter 2 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                    602 581 988,00 kr  6,40 Swedbank 2 

DNB Sweden Micro Cap                    546 100 693,00 kr  6,30 DNB 2 

Nordea Olympia                    532 844 561,00 kr  6,28 Nordea 2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                    451 000 000,00 kr  6,11 Handelsbanken 2 

Skandia Världsnaturfonden                    437 645 868,00 kr  6,08 Skandia 1 

Skandia Cancerfonden                    363 316 805,00 kr  5,90 Skandia 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                    310 752 827,00 kr  5,74 Spiltan 1 

Öhman Sverigefond                    288 935 973,00 kr  5,67 Öhman 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                    249 378 523,00 kr  5,52 Spiltan 1 

Cliens Sverige A                    241 889 000,00 kr  5,49 Cliens 1 

Gustavia Sverige SEK                    217 649 260,00 kr  5,38 GustaviaDavegårdh 1 

SEB SKF Allemansfond                    204 700 000,00 kr  5,32 SEB 1 

Nordic Equities Sweden                    120 628 939,00 kr  4,79 Nordic Equities 1 

Spiltan Aktiefond Småland                      98 900 000,00 kr  4,59 Spiltan 1 

Strand Småbolagsfond                      56 159 000,00 kr  4,03 Strand 1 

Gustavia Småbolag                      54 039 000,00 kr  3,99 GustaviaDavegårdh 1 

Cicero SRI Sverige                      34 517 064,00 kr  3,54 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                      21 330 000,00 kr  3,06 Spiltan 1 

Alfred Berg Sverige Plus                        8 217 000,00 kr  2,11 BNP Paribas 1 
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År 2011 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNförmögenhet Fondbolag Kvantil 

AMF Aktiefond Sverige                14 916 627 767,00 kr  9,61 AMF Fonder 5 

Folksam LO Sverige                14 747 689 049,00 kr  9,60 Swedbank 5 

Didner & Gerge Aktiefond                11 707 152 780,00 kr  9,37 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

SEB Sverigefond                11 159 288 000,00 kr  9,32 SEB 5 

Nordea Alfa                11 122 360 975,00 kr  9,32 Nordea 5 

Swedbank Robur Sverigefond                10 052 759 092,00 kr  9,22 Swedbank 5 

Lannebo Småbolag                  9 916 583 846,00 kr  9,20 Lannebo 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                  7 819 978 383,00 kr  8,96 Swedbank 5 

Handelsbanken Sverigefond                  7 079 478 826,00 kr  8,86 Handelsbanken 5 

Carnegie Sverigefond                  7 066 241 000,00 kr  8,86 Carnegie Fonder 5 

Nordea Sverigefond                  6 351 969 051,00 kr  8,76 Nordea 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                  5 417 235 329,00 kr  8,60 Länsförsäkringar 5 

Handelsbanken Svenska Småbolag                  5 345 549 121,00 kr  8,58 Handelsbanken 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                  5 163 379 572,00 kr  8,55 Swedbank 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                  4 734 596 000,00 kr  8,46 SEB 5 

Swedbank Robur Ethica Sverige                  4 457 946 683,00 kr  8,40 Swedbank 4 

Swedbank Robur Exportfond                  4 422 156 011,00 kr  8,39 Swedbank 4 

Enter Select                  4 282 840 000,00 kr  8,36 Enter 4 

Catella Reavinst fond                  4 123 670 620,00 kr  8,32 Catella 4 

SPP Aktiefond Sverige                  3 924 398 889,00 kr  8,27 SPP 4 

Folksams Aktiefond Sverige                  3 695 011 887,00 kr  8,21 Swedbank 4 

SEB Sverigefond Småbolag                  3 656 749 000,00 kr  8,20 SEB 4 

Skandia Sverige                  3 526 853 897,00 kr  8,17 Skandia 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                  3 001 125 000,00 kr  8,01 SEB 4 

Lannebo Sverige                  2 677 589 130,00 kr  7,89 Lannebo 4 

Danske Invest Sverige                  2 540 241 575,00 kr  7,84 Danske 4 

Skandia Småbolag Sverige                  2 460 463 054,00 kr  7,81 Skandia 4 

DNB Småbolagsfond A                  2 109 685 538,00 kr  7,65 DNB 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                  1 967 462 343,00 kr  7,58 Swedbank 4 

AMF Aktiefond Småbolag                  1 889 051 856,00 kr  7,54 AMF Fonder 4 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                  1 818 852 000,00 kr  7,51 SEB 4 

Folksam LO Västfonden                  1 602 096 980,00 kr  7,38 Swedbank 3 

Folksams Tjänstemanna Sverige                  1 563 553 532,00 kr  7,35 Swedbank 3 

Swedbank Robur Humanfond                  1 511 474 048,00 kr  7,32 Swedbank 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                  1 462 561 714,00 kr  7,29 Länsförsäkringar 3 

DNB Sverige Koncis A                  1 389 941 000,00 kr  7,24 DNB 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                  1 356 846 000,00 kr  7,21 SEB 3 

Nordea Swedish Stars                  1 287 000 000,00 kr  7,16 Nordea 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                  1 221 709 000,00 kr  7,11 SEB 3 

Lannebo Sverige 130/30                  1 196 182 000,00 kr  7,09 Lannebo 3 

Aktie-Ansvar Sverige                  1 160 953 465,00 kr  7,06 Aktie-Ansvar 3 

Didner & Gerge Småbolag                  1 051 000 000,00 kr  6,96 Didner & Gerge 3 
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Fonder 

Enter Sverige Pro                  1 048 998 000,00 kr  6,96 Enter 3 

DNB Sverigefond A                  1 001 668 177,00 kr  6,91 DNB 3 

Catella Sverige Select                     889 838 592,00 kr  6,79 Catella 3 

Danske Invest Sverige Fokus                     876 295 544,00 kr  6,78 Danske 3 

Enter Select Pro                     864 329 000,00 kr  6,76 Enter 2 

SEB Swedish Value                     857 500 000,00 kr  6,75 SEB 2 

Nordea Småbolagsfond Sverige                     724 000 000,00 kr  6,58 Nordea 2 

Case                     710 000 000,00 kr  6,57 Case 2 

SEB Swedish Focus                     708 900 000,00 kr  6,56 SEB 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                     667 410 581,00 kr  6,50 Handelsbanken 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                     662 000 000,00 kr  6,50 SEB 2 

Enter Sverige                     656 896 218,00 kr  6,49 Enter 2 

Cicero Focus                     623 434 329,00 kr  6,44 Cicero 2 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                     496 731 311,00 kr  6,21 Swedbank 2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                     450 000 000,00 kr  6,11 Handelsbanken 2 

Nordea Olympia                     416 566 350,00 kr  6,03 Nordea 2 

DNB Sweden Micro Cap                     388 964 060,00 kr  5,96 DNB 2 

Skandia Världsnaturfonden                     317 510 843,00 kr  5,76 Skandia 2 

Gustavia Sverige SEK                     293 179 864,00 kr  5,68 GustaviaDavegårdh 2 

Cliens Sverige A                     286 656 000,00 kr  5,66 Cliens 2 

Skandia Cancerfonden                     266 411 014,00 kr  5,59 Skandia 1 

Spiltan Aktiefond Sverige                     256 865 979,00 kr  5,55 Spiltan 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                     244 033 593,00 kr  5,50 Spiltan 1 

Öhman Sverigefond                     235 367 460,00 kr  5,46 Öhman 1 

Swedbank Robur Sweden High Dividend                     227 805 000,00 kr  5,43 Swedbank 1 

SEB SKF Allemansfond                     135 000 000,00 kr  4,91 SEB 1 

Spiltan Aktiefond Småland                     115 650 000,00 kr  4,75 Spiltan 1 

Nordic Equities Sweden                     110 944 897,00 kr  4,71 Nordic Equities 1 

Strand Småbolagsfond                       75 052 000,00 kr  4,32 Strand 1 

Granit Småbolag                       65 465 046,00 kr  4,18 Granit 1 

Guide Aktiefond Sverige                       62 889 000,00 kr  4,14 Indecap 1 

Gustavia Småbolag                       50 550 000,00 kr  3,92 GustaviaDavegårdh 1 

Cicero SRI Sverige                       29 116 543,00 kr  3,37 Cicero 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                       18 000 000,00 kr  2,89 Spiltan 1 

Alfred Berg Sverige Plus                       10 563 000,00 kr  2,36 BNP Paribas 1 
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År 2012 	  	   	  	   	  	   	  	  
Fond Fondförmögenhet LNFondförmögenhet Fondbolag Kvantil 

Folksam LO Sverige                18 171 716 388,00 kr  9,81 Swedbank 5 

AMF Aktiefond Sverige                17 900 169 671,00 kr  9,79 AMF Fonder 5 

Nordea Alfa                17 692 754 442,00 kr  9,78 Nordea 5 

Didner & Gerge Aktiefond                15 699 723 889,00 kr  9,66 
Didner & Gerge 
Fonder 5 

SEB Sverigefond                11 944 098 580,00 kr  9,39 SEB 5 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA                11 469 046 836,00 kr  9,35 Swedbank 5 

Swedbank Robur Sverigefond                11 231 559 011,00 kr  9,33 Swedbank 5 

Lannebo Småbolag                  8 729 402 737,00 kr  9,07 Lannebo 5 

Nordea Sverigefond                  8 168 173 548,00 kr  9,01 Nordea 5 

Handelsbanken Sverigefond                  7 864 102 104,00 kr  8,97 Handelsbanken 5 

Carnegie Sverigefond                  7 577 794 163,00 kr  8,93 Carnegie Fonder 5 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv                  6 363 749 336,00 kr  8,76 Länsförsäkringar 5 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige                  5 616 754 798,00 kr  8,63 Swedbank 5 

SEB Sverigefond Stora bolag                  4 940 238 106,00 kr  8,51 SEB 5 

Swedbank Robur Exportfond                  4 911 526 223,00 kr  8,50 Swedbank 5 

Swedbank Robur Ethica Sverige                  4 863 749 785,00 kr  8,49 Swedbank 4 

Handelsbanken Svenska Småbolag                  4 621 225 514,00 kr  8,44 Handelsbanken 4 

Catella Reavinst fond                  4 590 064 846,00 kr  8,43 Catella 4 

Danske Invest Sverige                  4 230 553 844,00 kr  8,35 Danske 4 

Skandia Sverige                  4 220 414 159,00 kr  8,35 Skandia 4 

Folksams Aktiefond Sverige                  4 219 288 367,00 kr  8,35 Swedbank 4 

SEB Swedish Ethical Beta Fund                  4 143 969 299,00 kr  8,33 SEB 4 

SEB Sverigefond Småbolag                  3 688 265 683,00 kr  8,21 SEB 4 

Enter Select                  3 604 843 000,00 kr  8,19 Enter 4 

Lannebo Sverige                  2 942 834 806,00 kr  7,99 Lannebo 4 

Skandia Småbolag Sverige                  2 406 156 444,00 kr  7,79 Skandia 4 

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA                  2 346 847 354,00 kr  7,76 Swedbank 4 

Folksam LO Västfonden                  2 178 768 216,00 kr  7,69 Swedbank 4 

AMF Aktiefond Småbolag                  2 164 123 371,00 kr  7,68 AMF Fonder 4 

Folksams Tjänstemanna Sverige                  1 985 465 995,00 kr  7,59 Swedbank 4 

Nordea Swedish Stars                  1 915 000 000,00 kr  7,56 Nordea 4 

Swedbank Robur Humanfond                  1 854 402 769,00 kr  7,53 Swedbank 3 

Didner & Gerge Småbolag                  1 753 000 000,00 kr  7,47 
Didner & Gerge 
Fonder 3 

SEB Stiftelsefond Sverige                  1 724 503 327,00 kr  7,45 SEB 3 

SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk                  1 699 676 419,00 kr  7,44 SEB 3 

DNB Sverige Koncis A                  1 663 987 000,00 kr  7,42 DNB 3 

DNB Sverigefond A                  1 588 540 762,00 kr  7,37 DNB 3 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige                  1 436 665 239,00 kr  7,27 Länsförsäkringar 3 

Lannebo Sverige 130/30                  1 375 473 000,00 kr  7,23 Lannebo 3 

Nordea Småbolagsfond Sverige                  1 362 962 765,00 kr  7,22 Nordea 3 

SEB Sverigefond Chans/Risk                  1 293 027 274,00 kr  7,16 SEB 3 
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DNB Småbolagsfond A                  1 281 274 678,00 kr  7,16 DNB 3 

Enter Select Pro                  1 230 624 000,00 kr  7,12 Enter 3 

Enter Sverige                  1 225 156 447,00 kr  7,11 Enter 3 

Catella Sverige Select                  1 218 902 832,00 kr  7,11 Catella 3 

SEB Swedish Value                  1 081 300 000,00 kr  6,99 SEB 3 

SPP Aktiefond Sverige                  1 071 258 783,00 kr  6,98 SPP 2 

Aktie-Ansvar Sverige                  1 068 101 182,00 kr  6,97 Aktie-Ansvar 2 

SEB Swedish Focus                  1 051 600 000,00 kr  6,96 SEB 2 

Enter Sverige Pro                     969 658 000,00 kr  6,88 Enter 2 

Cliens Sverige A                     926 915 000,00 kr  6,83 Cliens 2 

Danske Invest Sverige Fokus                     831 592 151,00 kr  6,72 Danske 2 

Handelsbanken Bostadsrätterna                     794 671 629,00 kr  6,68 Handelsbanken 2 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj                     696 764 014,00 kr  6,55 Swedbank 2 

DNB Sweden Micro Cap                     538 085 533,00 kr  6,29 DNB 2 

Cicero Focus                     524 643 100,00 kr  6,26 Cicero 2 

Handelsbanken AstraZeneca Allemans                     485 000 000,00 kr  6,18 Handelsbanken 2 

Case                     447 000 000,00 kr  6,10 Case 2 

Nordea Olympia                     412 426 601,00 kr  6,02 Nordea 2 

SEB PB Svensk Aktieportfölj                     409 800 000,00 kr  6,02 SEB 2 

Skandia Världsnaturfonden                     354 780 746,00 kr  5,87 Skandia 2 

Spiltan Aktiefond Sverige                     318 822 006,00 kr  5,76 Spiltan 2 

Gustavia Sverige SEK                     314 605 860,00 kr  5,75 GustaviaDavegårdh 1 

Spiltan Aktiefond Stabil                     297 764 582,00 kr  5,70 Spiltan 1 

Skandia Cancerfonden                     291 310 715,00 kr  5,67 Skandia 1 

Öhman Sverigefond                     245 940 660,00 kr  5,51 Öhman 1 

Swedbank Robur Sweden High Dividend                     191 564 000,00 kr  5,26 Swedbank 1 

Nordic Equities Sweden                     157 613 151,00 kr  5,06 Nordic Equities 1 

Spiltan Aktiefond Småland                     153 770 000,00 kr  5,04 Spiltan 1 

SEB SKF Allemansfond                     135 300 000,00 kr  4,91 SEB 1 

Strand Småbolagsfond                       85 506 000,00 kr  4,45 Strand 1 

Cicero SRI Sverige                       77 785 881,00 kr  4,35 Cicero 1 

Guide Aktiefond Sverige                       58 881 000,00 kr  4,08 Indecap 1 

Gustavia Småbolag                       31 776 000,00 kr  3,46 GustaviaDavegårdh 1 

Granit Småbolag                       27 718 460,00 kr  3,32 Granit 1 

Spiltan Aktiefond Dalarna                       26 220 000,00 kr  3,27 Spiltan 1 

Alfred Berg Sverige Plus                       23 742 898,00 kr  3,17 BNP Paribas 1 
 
 


