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Abstrakt 

 

Titel Markandseffektivitet – en studie på den svenska fondmarknaden 

 

Författare Henrik Hjersing och Tamer Umdu 

 

Handledare Hossein Asgharian, Associate professor, Ekonomi avdelningen, Lunds 
universitet. 

 

Syfte Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan 
hjälpa oss att finna framtida vinnarfonder genom att studera historisk 
information. Studien mäts i förhållande till det existerande utbudet på svenska 
fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre signifikant avkastning under 
en given period än den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder på den 
svenska marknaden. Med denna undersökning vill vi bidra till en diskussion om 
det råder marknadseffektivitet. 

 
Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, 
standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer index, fondstorlek, kapitalflöde, relativ 
volym, trading activity, fondavgifter och slutligen ålder. 

  

Metod Vi rankar alla fonder utifrån historisk information och delar sedan in dem i 10 
lika viktade portföljer. Denna ranking baseras på allt ifrån 1,3, 6, 12, 24, 36 och 
60 månaders historisk information och har en investeringshorisont allt ifrån 1, 3, 
6, 12, 24, 36 och 60 månader framåt. Denna procedur genomförs på varje 
undersökningsvariabel. Sammanlagt utför vi 217 olika portföljvalsstrategier för 
samtliga variabler. Vi studerar enbart ”topp” portföljen (P1), ”botten” portföljen 
(P10) samt en ”zero-cost” portfölj (P1-P10). Portföljerna jämförs med ett lika 
viktat Index beräknat utifrån våra fonder och MSCI World Index. Därefter 
beräknas statistisk signifikans och riskjusterad överavkastning  

 

Resultat Vi finner signifikanta värden på ett flertal portföljvalsstrategier bland 
avkastnings- och riskmodeller. Den utmärkande variabel för vår 
undersökningsperiod är historiska avkastningar. För övriga variabler kan vi inte 
påvisa att de har ett samband med framtida avkastningar. Dock finner vi en 
signifikant avvikande strategi (B1F36) att unga fonder presterar bättre än 
genomsnittet. Bästa zero-cost portfölj (B60F60) är en contrarian strategier som 
genererar en genomsnittlig överavkastning gentemot vårt uträknade index på 
cirka 1 procentenhet.   

 
 
 
Nyckelord Persistence Performance, fonder, effektiva marknadshypotesen, random walk, 

behavioural finance. 
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Abstract 

 

Title Market efficiency – a study on Swedish mutual funds 

 

Authors Henrik Hjersing and Tamer Umdu 

 

Supervisor Hossein Asgharian, Associate professor, Department of Economics, Lund 
University 

 

Purpose The main purpose is to investigate if there exist any variables that can help 
us to find future winners through historical information among mutual funds 
in the Swedish market. We want to get a higher return compared to an index 
under a certain period. With this study we would like to contribute to a 
discussion among market efficiency.  

 
The variables we study are historical return, standard deviation, Sharpe, 
Stutzer index, size, cashflow, relative volume, fees and age.  

 

Methodology We start to rank all the funds from their historical information and divide 
them into 10 equal weighted portfolios. This ranking is based on 
1,3,6,12,24,36 and 60 monthly historical information and has a holding 
period for 1,3,6,12,24,36 and 60 month. This procedure is done for every 
variable. All together we get 217 different strategies. We only study the top 
tenth percentile (P1), the bottom tenth percentile (P10) and a ”zero-cost” 
portfolio (P1-P10). All the portfolios are compared to an equal weighted 
index for all the funds and MSCI World Index. Finally we examine statistical 
significance and risk adjusted return.   

 

Result We find significant values through several portfolios strategies among the 
return- and risk adjusted models. The differential variable for our research is 
historical returns. For all the remaining variables we could not find that they 
have a relation to future returns. Although, for young funds the strategy 
(B1F36) perform significant better than average. The best zero-cost portfolio 
(B60F60) is a contrarian strategy and generates an average return over 1 
percentage point compared to our calculated index. 

 

Key words  Persistence Performance, mutual funds, efficient markets, random walk, 

behavioural finance 
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1 Inledning 
 

 

I detta kapitel förklaras först bakgrunden till vårt ämnesval. Därefter ges en problematisering 

som sedan mynnar ut i en frågeställning och ett syfte. Slutligen visas vilken målgrupp som 

avses, vilka avgränsningar som finns samt uppsatsens disposition. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

De senaste åren har den svenska fondmarkanden vuxit enormt. Utbudet har ökat och blivit 

mer varierande och mycket mer specialiserat på olika nischmarknader. För några år sedan var 

det hedgefonder som var populära, nu är det mera fokus på fonder som inriktar sig på nya 

geografiska tillväxtmarknader, så som Kina, Indien och även en kontinent som Afrika tycks 

attrahera kapital. 

 

I dagens läge kan det vara problematisk och tidskrävande att välja rätt fond som passar ens 

avkastningskrav och riskbenägenhet. Oberoende vilken fond som väljs vill samtliga 

fondplacerare få maximal avkastning på investerat kapital. Investerare har länge försökt finna 

avkastningsmetoder som genererar riskjusterad avkastning i relation till jämförelseindex, både 

på kort och på lång sikt. Detta tillvägagångssätt är inte lönsamt eftersom det strider mot den 

effektiva marknadshypotesen.  

 

Den effektiva marknads hypotesen grundades och har främst studerats av Eugene Fama 

(1970). Enligt hypotesen är redan all information på marknaden redan reflekterad i 

prissättingen, vilket inte gör det möjligt att förutspå framtida priser och generera riskjusterad 

överavkastning gentemot marknaden.  

 

Detta har bidragit till många diskussioner kring om marknaden verkligen är effektiv eller inte. 

Där ibland har det uppkommit motstridiga studier och resultat som ifrågasätter effektiviteten 

på fondmarknaden.  
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Bland annat undersökte Grinblatt, Tittman & Wermers (1995) den amerikanska 

fondmarknaden. Resultaten visade att fonder som historiskt sett presterat bra även gör detta i 

framtiden. Genom att ta en lång position i dessa fonder och samtidigt rent hypotetiskt gå kort i 

de fonder som historiskt presterat dåligt, lyckades de generera en genomsnittlig 

överavkastning på cirka 0,74 % per kvartal gentemot marknaden.  

 

Även Hendricks, Patel & Zeckhauser (1990) lyckades finna en effekt av Persistence 

performance bland fonder. Detta innebär att fonder som historiskt haft god avkastning även 

kommer att presterat bra i framtiden, vilket är stick och stäv mot effektiva 

marknadshypotesen.   

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den svenska fondmarknaden erbjuder idag ett stort utbud och variation. Situationen är 

invecklad och tidskrävande då val av fonder ska göras. Det aktuella läget kräver en del 

vetskap för ämnet, eftersom man bland annat är tvingad att spara till sin pension. Saknar man 

tillräckliga kunskaper och tid är det svårt att hitta en passande fond.  Ett alternativ är 

rådgivning genom säljare, vilket kan resultera i en intressekonflikt. Ett annat val är att staten 

väljer fond eller att man söker information på egen hand genom affärstidningar eller bolag så 

som Morningstar.   

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen kan inte ovanstående alternativ hjälpa dig fram till en 

bättre resultat i relation till marknadsindex. Om den effektiva marknadshypotesen är sann, så 

är det inte möjligt att prestera bättre än marknaden och göra riskjusterad överavkastning. Man 

kan inte använda tillgänglig information för att förutspå framtida priser. All information på 

marknaden är redan reflekterade i prissättningen som enligt teorin följer en random walk,  

d v s de är slumpmässiga. De senaste perioderna har flera studier visat det motsatta, d v s att 

det går att studera historiska prisrörelser för att förutspå framtida rörelser och därigenom 

generera riskjusterad överavkastning.  
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1.3 Syfte 
 

Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan hjälpa oss att finna 

framtida vinnarfonder genom att studera historisk information. Studien mäts i förhållande till 

det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre 

signifikant avkastning under en given period än den genomsnittliga avkastningen för samtliga 

fonder på den svenska marknaden. Med denna undersökning vill vi bidra till en diskussion om 

det råder marknadseffektivitet. 

 

Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, standardavvikelse, 

Sharpekvot, Stutzer risk, fondstorlek, kapitalflöde, relativ volym, trading activity, 

fondavgifter och slutligen ålder. 

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Ska man välja historiska vinnarfonder eller förlorarfonder för att få en högre 
avkastning på fondmarknaden? 

 
 Generar högriskfonder bättre avkastning i framtiden eller ska man välja lågriskfonder? 

 
 Är riskjusterat avkastningsmått fördelaktig indikator för att hitta framtidens 

vinnarfonder? 
 

 Är äldre fonder bättre än nya? 
 

 Klarar aktiva fonder att ge en högre avkastning än passiva fonder? 
 

 Spelar storleken på avgifter en betydande roll för att hitta framtidens vinnarfonder? 
 

 Kan man investera på fondmarkanden genom att följa kapitalet? 
 

 Vilka variabler presterar högst avkastning? 
 

 Finns det någon unik portföljvalsstrategi med en bestämd investeringshorisont som 
utmärker sig från resten? 

 
 Är den svenska fondmarknaden effektiv? 
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1.5 Målgrupp 
 

Denna uppsats riktar sig främst till dem som är intresserade av finansiell ekonomi. Läsare bör 

ha grundläggande finansiella och statistiska kunskaper. Uppsatsen behandlar ett intressant och 

omdebatterat ämne och vi hoppas på att den kan bidra till vidare diskussion om effektiva 

marknader.  

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Vi har valt att undersöka 456 fonder som säljs på den svenska fondmarknaden. Vi finner att 

antalet är tillräckligt stort för att representera utbudet på fondmarknaden. Vi har försökt hämta 

data, rörande våra undersökningsvariabler, så långt tillbaka som möjligt. Beräkningarna av 

historisk avkastning, Sharpekvoten, Stutzer risk, standardavvikelse och avgifter görs baserade 

på data från 1992-03-31 till 2007-03-31. Övriga variabler, kapitalflöde, volym, trading 

activity och fondförmögenhet, baseras på data från 2001-03-31 till 2007-03-31. 

Undersökningen görs på månads data för varje variabel. Vi tittar på allt ifrån 1, 3, 6, 12, 36 till 

60 månaders historisk information med en investeringsfront på allt ifrån 1, 3, 6, 12, 24, 36 till 

60 månader. Vilka strategier som väljs kommer att bero på vilken variabel som undersöks.  
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1.7 Disposition 
 

Uppsatsens disposition är följande: 

 

Kapitel 2 
Här ges grundläggande förklaringar av de teorier som används i vår undersökning till 

effektiva marknader. Här förklaras innebörden om effektiva marknader, random walk, 

behavioural finance och tidigare studier kring våra undersökningsvariabler. .  

 

Kapitel 3 
Här förklaras val och behandling av datamaterialet, samt en beskrivning av 

undersökningsperioden och slutligen källkritik. 

 

Kapitel 4 
I detta kapitel ges en metodisk förklaring till hur vi använt våra teorier och datamaterial. 

Viktiga begrepp förklaras samt hur portföljbildningen går till. Därefter presenteras metodiken 

för varje undersökningsvariabel och slutligen görs en statistisk undersökning.  

 

Kapitel 5 
Här analyseras och redovisas resultaten för varje variabel. Resultaten presenteras i grafer och 

tabeller. Slutligen ges en sammanfattning och eventuella förklaringar till resultaten.  

 

Kapitel 6 
Slutligen ges en diskussion kring uppsatsens resultat och avslutas med viktiga slutsatser samt 

förslag till vidare forskning.  
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2 Teori 
 

 

Detta kapitel ger en teoretisk beskrivning av de modeller vi använt oss av för att undersöka 

vårt syfte. Viktiga begrepp och tidigare forskning redovisas. 

  

 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
 

När kapital satsas på finansmarknaden är syftet att få en god avkastning. Många investerare 

försöker inte bara få en god avkastning utan lägger stora resurser på att försöka nå 

överavkastning och ständigt slå marknaden.  
 

I en artikel från The Journal of Finance introducerade Fama (1970) den Effektiva Marknads 

Hypotesen. Han menade på att priser på finansiella tillgångar alltid fullt ut reflekteras av all 

tillgänglig information på marknaden. Detta innebär att ingen investerare har någon fördel i 

att försöka förutspå framtida priser i och med att så fort ny information kommer ut på 

marknaden justeras priserna direkt till en marknadsjämvikt. På så sätt är det inte möjligt att 

göra överavkastning och slå marknadsindex. Förutsättningar för detta är enligt Fama att 

investerare är rationella och kommer att genom tillgänglig information värdera tillgångarna 

likartat och korrekt, vilket medför ett riktigt satt pris på markanden. Skulle det finnas 

irrationella investerare så anses deras agerande vara okorrelerad och därmed ta ut varandra. 

Samtidigt finns det inga transaktionskostnader och informationen är kostnadsfri. Skulle det 

trots allt uppstå några fel prissättningar finns det alltid aktiva och duktiga arbitragörer som 

snabbt och effektivt skulle återställa prissättning till en jämviktsnivå.  

 

 

 

 

 

 



 12 

2.1.1 Olika nivåer av Effektiva marknadshypotesen 
 

Studien uppvisar att den effektiva marknaden kan delas upp i tre nivåer: svag, mellanstark och 

stark. (Fama, 1970, s.5) 

 

 På en svag effektiv marknad reflekteras all prissättning av historisk prisinformation. 

Detta innebär att det inte finns någon möjlighet att förutspå framtida priser utifrån 

historisk prissättning och därmed göra överavkastning.  

 

 På en mellanstark effektiv marknad är all offentlig och historisk information 

reflekterad i tillgångarnas pris. All denna information blir direkt tillgänglig för alla 

investerare, vilket innebär att det inte går att göra överavkastning genom att till 

exempel använda sig av teknisk eller fundamental analys.  

 

 På en stark effektiv marknad är insiderinformation inte lönsamt. Detta innebär att den 

extra information som inte är tillgänglig för allmänheten som chefer och styrelse sitter 

på, inte kan generera överavkastning.  
 

 

2.2 Random Walk  
 

M. G. Kendall (1953) genomförde en studie där han undersökte om det fanns några trender i 

aktiepriserna på den amerikanska marknaden. Studien genomfördes på 22 olika sektorer. 

Resultatet blev att det inte gick att finna något upprepande mönster i prisrörelserna. Man 

kunde inte genom att titta på historisk information förutspå framtida prisrörelser. Istället var 

prisrörelsen helt slumpmässig, de följer en så kallad Random Walk.   

 

Innebörden av Random Walk är att prisrörelserna har samma distribution och är oberoende av 

varandra. Detta innebär att prisrörelserna är helt slumpmässiga och att historisk information 

inte kan användas för att förutspå framtida priser. Det är med andra ord inte möjligt att slå 

marknaden i fall man inte tar på sig större risker (Copeland, Weston, Shastri, 2005, s.1).  
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2.2.1 Test för Effektiva Marknads Hypotesen 
 

Under den svaga formen av Effektiva Marknads Hypotesen är all historisk information redan 

reflekterat i aktiepriset Pt. Om en prisförändring ska ske, kan detta endast bero på oväntade 

nyheter eller händelser.  

 

Enligt rationella förväntningar (RF): 

 

    111   tttt PEP    [2.1] 

 

kan man inte förutse framtida händelser vid t+1 vid tidpunkten t, vilket gör att 

prisförändringen är slumpmässig. Därmed borde även det förväntade värde av felmarginalen 

som är baserad på all tillgänglig information vid tidpunkten t, vara lika med noll. 

 

       0111   tttttt PEPEE   [2.2] 

 
Detta innebär att felmarginalen är oberoende av all tillgänglig information vid tidpunkten t, så 

att t  inte har någon korrelation (Cambell, Lo, Mackinlay, 1997, s.26).  

 

En martingale process är en stokastisk process så att;  

 

    ttt PPE 1    [2.3] 

 

Detta betyder att morgondagens förväntade priser är helt enkelt dagens priser. Om Pt följer en 

martingale process medför detta att ttt PP   11  vilket innebär att medelavkastningen är 

noll, även om all tillgänglig historisk information används (Cambell, Lo, Mackinlay, 1997, 

s.28).  
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2.2.2 Random Walk hypotesen 
 

Den starkaste versionen av Random Walk är fallet då prisförändringarna är IID (Independent 

Identical Distribution). Detta kallas för Random Walk 1 (RW1). 

 

  ttt PP   1        2,0~  IIDt  [2.4]  

 

var av  är medelavkastningen. Antagandet om att fördelningen är identisk är inte logiskt då 

man studerar priserna över en längre tidsperiod (Cambell, Lo, Mackinlay, 1997, s.31).  

 

Random Walk 2 använder sig inte av detta antagande; 

 

  INIDt ~   2,0      [2.5] 

 

Där INID betyder ”Independent Not Identical Distribution”. Notera att fördelningen över 

avkastningarna kan förändras med tiden. Den svagaste formen är Random Walk 3, där även 

antagandet om ”Independent” tas bort (Cambell, Lo, Mackinlay, 1997, s.32-33).  

 

 

2.3 Behavioural Finance 
 

Människors beteende är väldigt svårt att förutse, alla har olika informationsutbyte, tro till 

markanden och olika värderingar. Det finns både rationella och irrationella investerare, vilket 

gör att strategierna skiljer sig åt. Det gäller att vara noggrann och inte göra allt förhastade 

beslut, så att man verkligen försöker optimera sin planering. Det har visat sig att många 

tenderar till att köpa undervärderade aktier och sälja övervärderade aktier. På senare tid har de 

psykologiska faktorerna varit intressanta att studera för att försöka förstå människors beteende 

och möjligen att ge en förklaring till att markanden kan vara ineffektiv. Dessa beteende 

studier har främst kommit att kallas för ”behavioural finance”.  
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DeBondt & Thaler (1985) studerade investerares psykologiska faktorer till över- och 

underreaktion på markanden. De intresserade sig framför allt på hur människor tolkar och 

reagerar på tillgänglig information. De fann att folk tenderar till att över- och underreagera på 

viss tillgänglig historisk information för att sia om framtida prisutveckling. Detta medförde att 

aktier över- och undervärderades, vilket gjorde att marknaden blir ineffektiv under en viss tid. 

När marknaden efter ett tag insett fel värderingen kommer priserna snabbt att falla tillbaka till 

sin jämvikt.  

 

Campbell (2004) gjorde en liknande studie. Då ny svåranalyserad och ej lätt tillgänglig 

information kommer ut på markanden, kommer många irrationella investerare att missa detta i 

sina värderingar om aktierna. Denna underreaktion leder till att aktiepriserna undervärderas 

(positiva nyheter) eller övervärderas (vid negativa nyheter). Endast de allra skarpaste 

arbitragörerna kommer att reagera, men dock inte lyckas justera priserna helt till en jämvikt. 

Underreaktion och fel värderingar förekommer främst i unga och små aktier med hög 

volatilitet.  

 

Effektiva Marknads Hypotesen menar att på en effektiv marknad behöver inte priserna hela 

tiden ligga i jämvikt. Priserna må vara under- och övervärderade bara vid slumpmässiga 

tillfälligheter, så att de snabbt återigen hamnar i jämvikt. Om en investerare slår marknaden 

beror detta endast på tur och inte på skicklighet. Man menar på att en stor marknad som 

innehåller många investerare, finns det alltid den som över- och underpresterar index, och de 

som är neutrala. För att en marknad ska kunna bli effektiv är det viktigt att den är stor och har 

hög omsättning. Information måste vara lätt tillgängligt och transaktionskostnaderna måste 

vara lägre än förväntad avkastning på investeringen (investopedia.com). 

 

Tversky & Kahneman (1974) gick djupt in på psykologiska faktorer gällande människors 

beteende. De beskrev tre stycken heuristiska varianter av hur vi gör beslut under osäkerhet. 

 

 ”Representativeness” innebär att när folk ska värdera eller undersöka något väljer man 

hellre att titta på liknande egenskaper mellan undersökningsvariablerna än på 

sannolikheter. På markanden kan detta igenkännas att vi gärna följer mönster och är 

irrationella i våra beslut, istället för att följa en sannolikhets lära.  
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 ”Availability”. Då människor ska utvärdera huruvida en händelse kommer inträffa 

eller inte, grundar de sig mer på sin tro och förhoppningar än på sannolikheter.  

 

 ”Anchoring”. Vid osäkra situationer tenderar människor att ta till sig all tillgänglig 

information innan ett beslut tas. Vid ett numeriskt exempel, gavs en fråga som den 

tillfrågade inte visste svaret på. En siffra, ett tal (anchor) synliggjordes för den 

tillfrågade individen innan denna gav sitt svar. Siffran eller talet hade inget med svaret 

att göra, men den tillfrågade kände sig osäker inför frågan att dennes svar hamnade 

nära det tal som hade synliggjorts. På marknaden kan gamla priser vara ett slags 

”anchor” till framtida priser.  

 
Gyllenram (1998) studerade ett så kallat ”flockbeteende” på aktiemarknaden. Att tillhöra en 

grupp och bete sig som alla andra är en slags individuell säkerhet. Det är mycket lättare att 

analysera ett gruppbeteende än ett individuellt beteende. Är man osäker vid en investering är 

det lättare att ta efter andra och påverkas av deras tyckande. Ett ”flockbeteende” brukar ofta 

följa ett mönster. Ett exempel kan vara vid kraftiga upp- eller nedgångar på börsen så kan 

denna trend fortsätta att hålla i sig ett tag till i och med att ingen vill gå emot strömmen. 

Denna psykologi kan även träda fram i så kallade finansiella bubblor, som exempel IT- och 

bolånebubblan, vilka drabbade hela ekonomin negativt. För vid långa och starka uppgångar 

kan dessa bubblor leda till en kraftig krasch, då många tror att vi nu kommer gå in i en 

lågkonjunktur.   
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2.4 Tidigare studier 
 

Nedan följer ett flertal tidigare studier som gjorts på hur våra undersökningsvariabler förhåller 

sig till avkastning.  

 

 

2.4.1 Historisk avkastning 
 

Grinblatt, Tittman och Wermers (1995) gjorde en studie kring Momentum och ”Herding”. De 

menade på att investerare inte har samma tillgång till information på marknaden. Författarna 

undersökte 155 stycken fonder på den amerikanska marknaden mellan åren 1975 och 1984. 

De undersökte sambandet mellan fonders historiska avkastning och framtida avkastning. De 

tittade även om det fanns något samband mellan hur aktörernas beteende, det vill säga om de 

köpte och sålde samtidigt, om de uppvisade ett slags flockbeteende. De började med att samla 

in historiska avkastningar för att sedan dela in materialet i portföljer som historiskt presterat 

bra och dåligt. Genom att köpa fonder som historiskt presterat bra och finansiera denna 

position genom att sälja fonder som historiskt presterat dåligt, lyckades de generera en 

genomsnittlig överavkastning på cirka 0,74 % gentemot marknaden.  De fann att 77 % av 

fonderna använde sig av Momentum strategier, det vill säga genom att köpa vinnare och sälja 

förlorare, för att på så sätt göra riskjusterad överavkastning. Det visade sig även att det var 

mestadels ”vinnare” portföljerna som köptes, de såg ingen tendens till att investerarna gick 

kort i de ”förlorande” portföljerna. Fonder som använde sig av Momentum genererade 

generellt ett bättre resultat än övriga. Man hittade även ett svagt positivt samband att fonderna 

tenderade att köpa och sälja aktier vid samma tillfällen.  

 

Hendricks, Patel & Zeckhauser (1993) undersökte fonders prestation på den amerikanska 

markanden baserade på kvartals visa historiska avkastningar mellan åren 1974 till 1988.  De 

finner effekter av ”Performance Persistence” både bland fonder som historiskt sett presterat 

bra (Hot Funds) och de som historiskt sett presterat dåligt (Icy Funds). Detta innebär att Hot 

Funds även kommer uppvisa starkt positiva resultat och Icy Funds fortsätter att prestera dåligt 

i framtiden. Denna effekt är främst signifikant under 1-års perioder. Genom att ta lång 

position i Hot Funds och kort position i Icy Funds lyckades författarna åstadkomma en 
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genomsnittlig överavkastning på 6 % per år, vilket kan jämföras med marknads index som låg 

på 3-4 %.  

 

År 1993 genomförde Jagadeesh och Titman en studie kring Momentum strategier i 

förhållande till den effektiva marknadshypotesen. Denna undersökning gjorde de på aktier 

från The American Stock Exchange och The New York Stock Exchange mellan 1965 och 

1989. De började med att ta fram historisk data över hur aktierna presterat J månader tillbaka. 

Aktierna rankades efter prestation och delades sedan in i tio lika viktade portföljer, där P1 var 

den portfölj som presterat bäst och P10 den portfölj som presterat sämst. Dessa portföljer 

hölls sedan K månader framöver. I undersökningen baserades rankingen på 3, 6, 9 och 12 

månader tillbaka och investeringshorisonten var 3, 6, 9 och 12 månader. Detta gav 

sammanlagt 16 stycken olika investeringsstrategier. De skapade en så kallad ”zero-cost-

portfolio”, genom att gå lång i den bästa portföljen och finansiera denna position med att gå 

kort i den portfölj som presterat sämst, visade det sig vara möjligt att nå en överkastning på 

cirka en procent per månad jämfört med marknadsindex. Dock visade det sig att effekten av 

Momentum endast var tillförligt över en kortare tidsperiod, då den över längre perioder kunde 

ha en motsatt (reversal/contrarian) effekt. En förklaring till detta fenomen menar författarna 

berodde på under- och överreaktion på markanden.  

 

2.4.2 Risk 
 

William, Goetzman och Ibbotson (1994) undersökte om det fanns persistans mellan fonders 

risk och prestation. För att därefter studera fonder som visat upp starka resultat även gör detta 

i framtiden. Deras datamaterial är baserat på månatliga noteringar på 728 stycken fonder över 

en 13-årig tidsperiod mellan åren 1976 och 1988. De delade in fonderna i en högrisk grupp 

och en lågrisk grupp. Fonderna rankades efter risken för att sedan använda avkastningen för 

att titta på hur fonderna presterar framöver. De fann att de portföljer som hade störst risk även 

gav störst avkastning.  
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2.4.3 Riskjusterad överavkastning 

 
Ett traditionellt riskjusterat överavkastningsmått, Sharpekvoten, togs fram William Sharpe. 

Kvoten visar hur mycket extra avkastning som erhålls per extra enhet risk. En hög Sharpekvot 

innebär en bättre prestation. Sharpekvoten jämförs med Capital Market Line (CML) för att se 

hur väl fonden presterat jämfört med markanden (Haugen, 2001, s.280). 

 

Om investerare inte kan låna till den riskfria räntan medför detta att CML ändrar sitt utseende 

(se figur 2.1)  

 

 
Figur 2.1 

 

Istället för att CML är en rät linje kommer den nu att böjas utefter MeanVariance - set (punkt 

P´). Detta innebär att en del investerare placerar i den riskfria tillgången och i portfölj P´. Om 

man vill göra en större avkastning än vad P´ ger så möts man av en högre risk per enhet 

förväntat avkastning. En position mellan Rf och P´ ger samma Sharpekvot. Lutningen på 

CML blir att mindre ju längre ut vi kommer och Sharpekvoten kommer därmed bara bli lägre 

i förhållande till marknadsportföljen, M. Detta resulterar till att Sharpekvoten för lågrisk 

portföljer överskattas och Sharpekvoten för högrisk portföljer underskattas (Haugen, 2001 s. 

282). 

 

 

 

 

Förväntad avkastning 
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Rf 

CML 
P´ 

M 



 20 

En av de tidigare studierna på persistans genomfördes av William F Sharpe (1966) och 

använde sig av sin egen måttenhet, ”Sharpe Ratio”. Han rankade fonder i enlighet med 

Sharpekvoten som testades över två olika tidsperioder. Den första tidsperioden sträckte sig 

från 1944 till 1953 medan den andra sträckte sig från 1954 fram till 1963. Resultatet uppvisar 

positivt signifikans ändå om det inte var perfekt för både undersökningsperioder. 

 

Emellertid avvek resultaten jämfört med slutsatsen från en annan forskare med namnet 

Michael Jensen (1968). Dessa skillnader kunde han inte uppvisa genom att använde sin egen 

riskjusterade överavkastningsmodell Jensen Alfa. Undersökningsperioden sträckte sig från 

1945-1963 och summeringen från resultatet klargjorde att det inte fanns större skillnader för 

att prognostisera framtida avkastningar för individuella fonder än att välja slumpmässiga 

alternativ.   

 

Ytterliggare några år efter genomförde Robert S Carlson (1970) en studie för riskjusterade 

överavkastningar och författaren fann till en viss del bevis på att persistans existerade. 

Carlson studerade aktiefonder och fann mellan 1948 och 1967, och fann ingen persistans för 

10 års riskjusterade överavkastningar, men delvis belägg för 5 års variabler. 

 

 

2.4.4 Fondstorlek 
 

Sawicki & Finn (2002) undersökte fonder på den australiensiska marknaden. Studien 

genomfördes på 55 fonder 1980 till 1995. Under denna period blev det sammanlagt 397 

observationer om hur små och stora fonder presterat gentemot varandra. De mest extrema små 

fonderna togs bort i studien. Resultatet blev att mindre fonder tenderade till att överprestera 

de större fonderna, detta gällde främst under kortare perioder. Detta förklarades med att små 

fonderna har en större flexibilitet och kan snabbt ta nya positioner i en aktie utan att påverka 

priset. Det förklaras även att inflödet av kapital har en större effekt bland mindre fonder vilket 

påverkar avkastning positivt. Slutsatsen blev att ”smart money should be invested in small 

funds”. Dock var resultaten inte helt robusta. 
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Dahlquist, Engström och Söderlind (2001) publicerade en artikel år 2001, där de undersökte 

hur fonder på den svenska marknaden har presterat under åren 1993 till 1997, för att sedan se 

om det finns ett samband mellan fondernas prestation och storleken. De börjar med att ranka 

den insamlade datan för att sedan skapa lika viktade portföljer av vinnare och förlorare. 

Därefter konstrueras en så kallad ”zero-cost portfolio” där de tar en kort position i förlorar 

portföljen och en lång position i vinnarportföljen. Portföljerna hålls i ett år och därefter skapas 

nya portföljer. Resultaten visar att det finns ett negativt samband mellan fondstorlek och 

prestation. Genom att köpa stora fonder och sälja små fonder underpresterade man markanden 

med hela 2,3 procent per år.  

 

Ur en artikel år 2000 från Affärsvärldens tidning (2000) ”Storlekens stora betydelse”, ges en 

diskussion kring huruvida fondstorleken påverkar avkastningen. Fyra slutsatser kom de fram 

till:  

 

1. Små fonders avkastning varierar mer. 

Stora fondbolag tenderar ofta till att följa marknadsindex. Små fonder har däremot en 

större volatilitet, antingen går de bra eller så misslyckas de helt 

 

2. När små fonder blir stora så upphör framgången. 

Förklaringen till detta är att bra affärer är av begränsad storlek. Ett stort intresse för 

små bolag innebär en större effekt på prisutvecklingen än vid större bolag. 

 

3. En snabb ändring i storlek är ett extra starkt varningstecken.  

Snabbt växande fonder kan ge en tendens till överreaktion. Vid kraftig utveckling kan 

förvaltaren få det svårt att hantera det ny kapitalinflödet, och utvecklingen kan 

hämmas.  

 

4. Satsa på små fonder hos ett stort fondföretag. 

Gäller om samma förvaltare både sköter en liten fond och ett par större fonder med 

samma inriktning. Oftast är det som så att den mindre fonden snabbare ökar i värde.  
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2.4.5 Kapitalflöde 
 

Oh & Parwada (2007) undersökte om det fanns något samband mellan fonders avkastning och 

kapitalflöde. Studien gjordes på den koreanska marknaden mellan åren 1997 och 2003 och 

baserades på dagliga noteringar. De fann ett halvstarkt positivt samband att fonder med högt 

kapitalflöde även uppvisade en bättre avkastning gentemot fonderna med lägre kapitalflöde. 

De fann även ett svagt samband mellan fondernas volatilitet och kapitalflöde.  

 

Alexakis, Niarchos, Patra & Poshakwale (2005) undersökte samma sak på fast på den 

grekiska marknaden. De använde sig av två olika infallsvinklar. Först gjordes undersökning 

på mikronivå, där enskilda fonder sattes i relation till varandra beroende på kapitalflöde, högt 

mot lågt. Därefter gjordes en makroundersökning där man fokuserade direkt på det 

sammanlagda in- och utflödet av pengar på fondmarkanden. Resultatet blev att fonder med ett 

högt kapitalflöde genererade generellt en bättre avkastning gentemot fonder med lägre 

kapitalflöde. Förklaringen till detta kallar författarna bland annat för ”price-pressure-theory”, 

vilket innebär att stort inflöde av kapital är en indikation till att investerare vill behålla fonden 

eller aktien, vilket gör att priset pressas uppåt. En annan förklaring beror på ”information 

revelation”, vilket innebär att då investerare med ett stort informationsutbyte börjar investera i 

en fond, ger detta ofta en slags köp signal bland andra aktörer som inte har samma kunskaper 

och information. De hänvisar till något som kan liknas vid ett flockbeteende, vilket kan leda 

till överrektion så att priserna på kort sikt sticker iväg. Marknaden reagerar här egentligen 

främst till information och indirekt till kapitalflödet.  

 

 

Warther (1995) tittade på vilken effekt inflödet av kapital haft på historiska avkastningar. Han 

använde sig månatliga noteringar från den amerikanska marknaden mellan åren 1984 och 

1993. Man kunde urskilja att oförväntat kapitalinflöde hade en stark korrelation med 

avkastningen, korrelationen var hela 73 %. Om kapitalinflödet istället var förväntat hamnade 

korrelationen på endast 10 %.  

 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2001) de undersökte hur fonder på den svenska 

marknaden har presterat under åren 1993 till 1997 och tittade på sambandet mellan avkastning 

och kapitalflöde. Efter att ha rankad de insamlade kapitalflödena och skapat lika viktade 
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portföljer, kunde de genom att köpa fonder med högt kapitalflöde och sälja fonder med lågt 

kapitalflöde, överprestera markanden med cirka 2 % per år. Dock var resultaten inte speciellt 

signifikanta.  

 

 

2.4.6 Volym 
 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2001) tittade på svenska fonders samband till volymen 

mellan 1993 och 1997. Efter rankingen och portföljbildningen kunde de finna ett svagt 

negativt samband mellan avkastning och hög volym. Detta innebar att fonder med låg volym, 

tenderade att prestera bättre än fonder med högre volym.  

 

Connoly & Stivers (2003) dokumenterade nya mönster mellan aktiers avkastning och 

volymen. Den empiriska studien gjordes på den amerikanska, japanska och brittiska 

markanden och baserades på veckovisa noteringar. Resultatet blev att aktier med hög volym 

gav en högre avkastning i förhållande till aktier med låg volym.  

 

Lee & Swaminathan (2000) studerade data hämtat från alla listorna på NYSE och AMEX 

mellan åren 1965 och 1995. Tidigare resultat har visat att företag med låg volym får en hög 

framtida avkastning och företag med hög volym får en lägre framtida avkastning. Denna 

effekt är framförallt stark bland extrema vinnare och förlorare portföljer. Genom att köpa de 

”vinnare” aktierna med låg volym och blanka ”förlorar” aktierna med hög volym, lyckades de 

generera en årlig överavkastning på 2 % till 7 %. Denna effekt höll i sig hela 4 år efter 

portföljbildningen. Dock fann de även contrarian strategi genom att köpa ”förlorare” aktier 

med låg volym och blanka ”vinnare” aktier med hög volym lyckades man få en genomsnittlig 

årlig överavkastning mellan 4 % till 8 %. Författarna förklarade detta med att de aktier med 

störst volym är de mest populära bland investerarna. Därför tenderar dessa till att 

överprissättas, medan de aktier som har låg volym underprissätts. 
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2.4.7 Trading activity 
 

Malkiel (1995) undersökte hypotesen om den amerikanska marknaden är effektiv eller inte. 

Han jämförde hur amerikanska fonder presterat i förhållande till marknaden mellan åren 1971 

till 1991. Den genomsnittliga avkastningen för respektive förvaltare togs fram samtidigt som 

han testade om resultaten va signifikanta eller inte. Vidare testades om resultaten var 

upprepande mellan två perioder. Det visade sig att förvaltarna inte lyckades åstadkomma 

någon överavkastning och slå marknadsindex. Malkiel menade på att de finansiella 

tillgångarna på markanden är korrekt satt. Han drog slutsatsen, att eftersom markanden är 

effektiv och ingen kan göra överavkastning, så är en passiv förvaltare till och med att föredra 

framför en aktiv förvaltare om man tar hänsyn till kostnader (köp- och säljavgifter). Dock 

finns det perioder i material där han noterade att överkastning gjordes genom att titta på 

historiska prestationer, men detta var inget som förekom konsekvent.  

 

Edwin, Elton, Gruber, Das & Hlavka (1993) gjorde en vidare forskning på samma material 

som Ippolito (1991) använde sig av (se studien under ”avgifter”). Författarna delade in 

materialet i tre grupper, stora aktier, mindre aktier och obligationer, så att man hade tre 

stycken jämförelse index. På så sätt blev förklaringsvärdet av resultaten bättre. Ippolito 

menade på att aktiva förvaltare, framför allt de som har sälj- och köpavgifter lyckades bättre 

än passiva förvaltare. På så sätt belönades man med riskjusterad avkastning. Resultatet här 

blev den motsatta då man kom fram till att aktiva förvaltare till och med presterar sämre än de 

passiva. Anledningen till detta förklarade de med att deras modell baserade på tre index, och 

menade på att Ippolito inte på ett korrekt sätt tog hänsyn till de mindre aktierna, vilket gjorde 

att dessa fick allt för stor effekt på hans resultat.  

 

 

2.4.8 Avgifter 
 

Harris, J. (1997) undersökte förhållandet mellan avgifter och avkastning på den kanadensiska 

marknaden. Undersökningen gjordes tillsammans med statistiska fondinformationsbolaget 

FundScope och grundades på 564 stycken fonder som hade funnits på marknaden 3 år eller 

längre. Resultat blev att man inte kunde finna något positivt samband mellan avgifter och hög 
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avkastning. Däremot verkade det som om fonder med låga avgifter uppvisade en högre 

avkastning gentemot de fonder som hade höga avgifter. 

   

Ippolito, R. (1989) menade att de fonder som har högre förvaltningsavgifter och är mer aktiva 

i sin handel och borde därmed generera en högre avkastning som motsvarar de höga 

avgifterna. På så sätt ska investeraren få en högre riskjusterad avkastning som är högre än 

marknadsindex. Studien gjordes på 143 fonder under perioden 1968 - 1984. Han fann att 

fonder som har en hög kapitalomsättning och höga avgifter även genererar en högre 

avkastning.  

 

Dock var detta sambandet inte så starkt. I viss utsträckning påvisades även att fonder med 

köp- och säljavgifter oftast lyckades generar en högre avkastning i förhållande till 

marknadsindex. Investerarna kunde därmed få en riskjusterad avkastning som bland annat 

motsvarade de avgifter som de betalt för.  

 

 

2.4.9 Ålder 
 

I en artikel från MorningStar av Jonas Lindmark (2007) skriver han om prestationen hos nya 

och gamla fonder. I och med nya fond lagar är det nu lättare att driva ett fondbolag. Idag finns 

det enligt Finansinspektionen 73 fondbolag, intressant är att 39 av dessa är startade de senaste 

5 åren. Under år 2006 startade 13 nya fondbolag och det visade sig uppenbart att många 

sparare vågade investera och chansa direkt. Jämförande med 1990-talet så är kontrasten 

slående, då det krävdes ett erkänt namn och några år erfarenhet innan man vågade spara. 

Sedan år 1989 fanns det 27 fondbolag, av dessa finns 13 kvar, varav bara 4 har samma namn 

(Banco, Carnegie, Handelsbanken och Öhman). 

 

Om förvaltningsavgiften är 1,5 % så ger 100 miljoner i förvaltat kapital bara drygt 100 000 

kronor per månad till fondbolagen för att täcka alla kostnader. Men när volymen passerat en 

miljard så ger det intäkter på 15 miljoner kronor per år. De gamla fondbolagen hade det tufft 

de 5 första åren, även om resultatet var bra. Lindmark tar upp exemplet om fondbolaget 

Didner & Gerge som de 4 första åren lyckades slå stockholmsbörsen på 1990-talet, men efter 

4 år var det förvaltade kapitalet bara 262 miljoner kronor. Först under år 2000 nådde de en 
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miljard och har nu passerat 10 miljarder kronor. Sedan år 2004 har det blivit stor ändring i 

spararnas beteende, fler vågar chansa. Ett tydligt exempel är fondbolaget Gustavia Balkan 

som startade år 2003 och hade ett kapital på 26 miljoner. Drygt 1,5 år senare var man uppe i 

nästan 1 miljard kronor. Dagens sparare verkar inte bry sig om fondbolagen är små och 

oprövade, och många vill vara med från start.  

 

Lindmark menar på att anledningen till att nya fonder lyckas bättre kan beror på att nya 

fonder är mera specialiserade. Samtidigt är det lättare för en ny förvaltare att nå hög 

avkastning i procent, då det förvaltade kapitalet är litet. De extrema avkastningarna hittar man 

främst på kort sikt och innan fondbolagen passerat 100 miljoner kronor.  

 

 

2.4.10 Contrarianstrategier 
 

En investerare som använder sig av contrarianstrategier vill köpa tillgångar som presterat 

dåligt, eller rättare sagt underpresterat marknaden under en längre tidsperiod, för att sedan 

sälja dem när de går uppåt. En studie kring denna strategi gjordes av De Bondt och Thaler 

(1985). De tog fram förlorare och vinnare portföljer på New York Stock Exchange mellan 

åren 1930 till 1980. Portföljerna bildades med hjälp av 36 månaders historisk data och hölls 

36 månader framöver. Studien visade att förlorare portföljen överpresterade markanden med 

ett genomsnitt på cirka 19,6 procent, medan vinnare portföljen underpresterade markanden 

med cirka 5 procent. Detta gav en differens på hela 24,6 procent mellan de båda portföljerna. 

Resultatet förklarades av en stark januari effekt, det vill säga många investerare väljer att 

investera i aktier som gått ner under december månad, som en reaktion på att många sålt av 

sina förluster innan årsskiftet av skattemässiga skäl. Effekten blir sedan en prisökning i 

januari månad. Samtidigt förklaras att investerare överreagerar på dålig information, vilket 

kan medföra en överdriven neddriven fel prissättning. Blir aktien undervärderad tar det tid för 

marknaden att inse detta och effekten kan bli en stark uppåtgående trend för de 

undervärderade aktierna.   
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2.4.11 Suviviorship bias 
 

Då man studerar till exempel fonders egenskaper idag genom att analysera historisk 

information är det vikigt att ta hänsyn till ”Suviviorship bias”. Detta på grund av att en del av 

fonderna kan komma att lämnas utanför hela studien då vissa inte överlever hela 

undersökningsperioden. (Copeland, Weston, Shastri, 2005, s.390) 

 

Om detta inträffar kan resultaten bli aningen missvisande. De fonder som inte överlever under 

våra undersökningsperioder, kommer med största sannolikhet inte finnas med i 

portföljbildningen. Så troligen kommer inte detta ha någon större inverkan på våra resultat.  
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3 Datamaterial 
 

 

Här ges en beskrivning av vårt datamaterial som används i studien, för att kunna utföra våra 

beräkningar. 

 

 

 

3.1 Val av datamaterial 
 

Många tidigare studier har mestadels gjorts på utländska aktiemarknader. Av denna anledning 

tycker vi det vore intressant att se hur resultatet blir om man använder dessa teorier på den 

svenska fondmarkanden. Vi har valt att gå efter en lista av fonder som presenteras på 

Finansinspektionens hemsida. Fonderna på listan är sålda i Sverige och består av blandfonder 

och specialfonder och är 456 stycken. Listan av samtliga fonder finns i Appendix 4. Data 

bestående av historiska NAV-kurser har tillhandahållits av Reuters och SIX Trust. Historisk 

information angående fondernas förmögenhet har vi fått ifrån MoneyMate. Fondernas avgifter 

(förvaltningsavgifter och köp- och säljavgifter) är nedladdade ifrån MorningStars hemsida. Vi 

har valt att skapa ett eget Index som baseras på alla våra 456 fonder, samt MSCI World Index, 

som är hämtat från Datastream. Anledningen till att vi inte har med några fonder som säljs på 

utländska marknader är helt att vi måste begränsa vårt urval, men det skulle även innebära en 

helt ny riskexponering. 

 

 

3.2 Behandling av datamaterialet 
 

Efter att ha matchat listan från Finansinspektionen med NAV-kurserna och 

fondförmögenheterna, lyckades vi till slut sammanlagt få ihop 456 fonder. Vid granskning av 

materialet kunde vi upptäcka att data saknades under vissa perioder för fondförmögenheter. 

Vi ansåg det som viktigt att inte uteslutna några perioder i vår undersökning, så vi började 

med att interpolera de perioder där data inte fanns. All data för respektive variabel 
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sammanställdes i Microsoft Excel. Vid stora kvantitativa studier är detta program tillräckligt 

bekvämt att jobba i. 

 

 

3.3 Undersökningsperiod 
 

NAV-kurserna är månatliga noteringar från perioden 1992-03-31 till 2007-03-31. De 

månatliga fondförmögenheterna är mellan 2001-03-31 till 2007-03-31. I undersökningen 

kommer vi att avvända olika strategier. Vi studerar på noteringar på våra variabler allt ifrån 1, 

3, 6, 12, 24, 36, 60 månader tillbaka för att sedan använda en investeringshorisont allt ifrån 1, 

3, 6, 12, 24,36, 60 månader framåt, för att se hur fonderna har presterat. Vilka 

undersökningsperioderna är kommer att bero på vilken variabel som undersöks.  

 

 

3.4 Källkritik 

 

Vi anser att MoneyMate, Morningstar, Reuter SIX Trust och Datastream är tillförlitliga källor 

och att deras data är korrekt. Gällande avgifter, fick vi bekräftat efter samtal med fondbolagen 

som ingår i studien att deras avgifter inte förändrats eller i vissa fall förändrats ytterst 

marginellt under fondernas livstid det senaste decenniet, därav använder vi dagens avgifter.  
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4 Metod 
 

 

Utifrån den teoretiska beskrivningen i kapitel två och presentation av datamaterialet i  

kapitel 3 presenteras här de metoder som använts i vår undersökning. Vi börjar med att ge en 

förklaring till den riskfria räntan och index, för att sedan visa hur portföljbildningen gått till. 

Därefter redogörs metoderna för varje undersökningsvariabel. Till slut genomförs en statistisk 

undersökning.  

 

 

 

 

4.1 Riskfria räntan 
 

I teorin presenterar den risk fria räntan den minsta avkastningen man kan förvänta sig efter att 

ha investerat i en absolut risk fri tillgång över en specificerad tidsperiod. Oftast används den 

risk fria räntan i form av en statsskuldsväxel, i den här studien har vi valt att använda en 

30-dagars svensk statsskuldväxel. Den genomsnittliga räntan under vår undersökningsperiod 

antas vara 4 %.  

 

 

4.2 Val av Index 
 

För att kunna utvärdera fondernas avkastning behövs ett jämförbar marknadsindex som kan 

bedöma resultatet av prestationen. Analysen på resultaten kommer vi att använda oss av två 

index.  

 

Det första är ett konstruerat index som grundar sig på avkastningen på samtliga fonder. 

Indexet beräknas genom genomsnittliga avkastningen på samtliga fonder och alla fonder har 

lika stor vikt i indexet. Detta jämförelseindex kommer att användas för att relatera 

portföljvalsstrategiernas avkastning, risknivå och för att beräkna om värdena är statistisk 

signifikanta.  
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Det andra alternativet är Morgan Stanleys World Index som är ett internationellt gångbart 

marknadsindex. Detta kommer att användas för att utvärdera om portföljer uppvisar 

riskjusterad överavkastning eller inte.  

 

 

4.3 Portföljbildning 
 

Efter att all data var fullständig och korrekt sammanställd för varje variabel, kunde vi börja 

med portföljbildningen. I denna studie skapar vi våra portföljer baserade på 1, 3, 6, 12, 36 och 

60 månaders historisk information (B), för att sedan hålla dem 1, 3, 6, 12, 36 och 60 månader 

framöver (F). Vilka strategier som väljs beror på vilken variabel som undersöks. Figur 4.1 

nedan ger en överblick över hur det går till.  

 

  
Figur 4.1Portföljbildning 

 

Varje månad rankar vi portföljerna efter hur de presterat B månader bakåt. Vid rankingen är 

det viktigt att notera att vi inte är intresserade av de faktiska talen eller värdena utan endast 

hur de förhåller sig till varandra. Investeringsstrategierna för de olika portföljvalen grundas på 

lika stora månadsvis investeringsbelopp. Alla våra fonder delas in i 10 lika viktade portföljer 

där vi endast intresserar oss för den bästa portfölj P1 och den sämsta portföljen P10. Dessa 

portföljer hålls sedan F månader framöver. En portfölj baserat på till exempel 6 månaders 

  24m 

1m 

3m 

6m 

  12m 

  36m 

  60m 

Variabel 
     + 
Ranking 
 

Portföljbildning 

1m 
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  36m 

  60m 
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historisk information och hålls 36 månader, betecknas B6F36. Alla strategier baserat på 

historisk information, innehåller portföljer med överlappande investeringshorisont. På 

marknaden kan man inte blanka fonder för att sedan kunna finansiera den långa positionen i 

de bästa portföljerna. Dock kommer vi anta att det är möjligt ur ett hypotetisk perspektiv att 

bilda ”zero-cost” portföljer för att undersöka arbitrage möjligheter. Vi ser redan idag att det 

existerar börsnoterade fonder, så det är mycket möjligt att blankning kan komma att tillåtas på 

den framtida fondmarknaden.Tabell 4.1 nedan ger en sammanfattning kring hur 

portföljbildningen går till.  

 

Historiska noteringar 

Variabel Ranking Portföljer 
Fond A 1 P1 
Fond B 2 P2 
Fond C 3 P3 

. 4 P4 

. 5 P5 

. . P6 

. . P7 

. . P8 

. . P9 
Fond X n   P10 

 

Figur 4.2 Ranking 
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4.5 Undersökningsvariablerna  
 

4.5.1 Historisk avkastning 
 

Vid beräkning av den totala avkastningen (TR) bortses skatter, transaktionskostnader och att 

alla utdelningarna återinvesteras. Vidare anses att investeraren köpt en andel i en fond vid 

tidsperiodens början och behållit den under hela undersökningsperioden. 
 

11
1




















 i

i
n
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D

N
NTR     [4.1]  

Där, 

Ne = NAV (andelskurs) vid periodens slut 

Nb = NAV vid periodens början 

Di = Summan av utdelningar givna vid tidsperioden i 

Ni = NAV vid tidpunkten i 

n = antal utdelningar under spartiden 

 

Formeln används för att beräkna fondernas avkastning varje månad. I studien räknar vi även 

flerperiods avkastning och använder därför en genomsnittlig avkastnings formel, där det blir 

en ränta på ränta effekt. Den sammanlagda avkastningen över k perioder från t-k till t, 

betecknas som 1+Rt(k), vilket ska vara lika med produkten mellan varje k periods avkastning 

från t-k till t.  

 

)1(....)1()1()(1 11   ktttt RRRkR   [4.2] 
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4.5.2 Standardavvikelse 

 
Beräkningarna av standardavvikelsen gjordes på följande sätt; 

       

    [4.3] 
 

Där,  

= Den grekiska bokstaven Sigma, som brukar användas för att beteckna riskmåttet 

standardavvikelse. Standardavvikelsen i kvadrat är variansen. 

TRi = Total avkastning under perioden i 

= Snittavkastning under n perioder  

n = Antal tidsperioder  

 

 

4.5.3 Sharpekvot 
 

Genom att subtrahera portföljens avkastning med den riskfria ränta och dividera resultatet 

med standardavvikelsen fås Sharpekvoten: 

 

p

fp RR
Sharpkvot






_

    [4.4] 

Där 

pR
_

Genomsnittlig avkastning för portföljen 

fR  Riskfria räntan 

p  Standardavvikelsen för portföljen på 24 månader 

 

I vanliga fall ger högre standardavvikelse lägre Sharpevärden. I studien används historisk 

avkastning för att beräkna fram Sharpekvoten. Detta kan medföra att vid vissa tillfällen är en 

fonds avkastning mindre än den riskfria räntan vilket leder till en negativ Sharpekvot. I dessa 

fall leder en högre standardavvikelse till ett högre (mindre negativt tal) Sharpevärde, vilket 
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inte är rimligt. Till exempel om vi har två olika fonder som båda uppvisar negativ avkastning 

(skillnaden mellan fondens avkastning och den riskfria räntan) och olika standardavvikelser. 

 

 Avkastning 

(Rf  - E(Ri)) 

Standardavvikelse 

  

Sharpekvot 

Fond A -5% 10 % -0, 5 

Fond B -5 % 20 % -0, 25 

 

Eftersom vi har negativa siffror så är Sharpekvoten för fond B större än för fond A, trots att 

fond B har större standardavvikelse. En negativ Sharpekvot ger en felaktig bild vid ranking. 

Detta dilemma justeras med hjälp av en modifierad modell, vilket innebär att vid negativa 

Sharpekvoter upphöjs standaravvikelsen med -1 i beräkningarna. Denna modell fungerar 

mycket bra vid ranking av Sharpekvoterna och inte då man vill ha faktiska värden (Israelsen, 

2003, s. 5). I denna uppsats kommer vi använda denna modifierade modell, då vi är ute efter 

att ranka våra fonder utefter dess Sharpekvot  

 

 

4.5.4 Stutzer Index och risk 

 
Stutzer Index är en beräkningsmetod för riskjusterad avkastning och har samhörigheter med 

andra likartade uträckningsmetoder såsom Sharpe, Treynor, Jensen. Utgångsläget i samtliga 

fall för beräkningsmetoder är att tolka avkastningen i förhållande till risken, men det finns 

tydliga skillnader också.  

 

Vid uträkningen av Stutzer Index beräknas avkastningens förhållande till placerarens 

riskbenägenhet som grundar sig på ett explicit antagande om investerarens nyttofunktion. 

Medan exempelvis vid beräkning av Sharpekvoten uträknas avkastningen i förhållande till 

standardavvikelsen. 

 

Stutzer Index används sedan 2002 av Morningstar för beräkningen av sitt ratingsystem. 

Morningstar ratingsystem består av stjärnor som sträcker sig från en stjärna till fem stjärnor. 

Systemet tar hänsyn till bland annat kostnader, avkastning och risk. Söker man efter Stutzer 
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Index hos Morningstar finner man den istället under begreppet Morningstar Risk-Adjusted 

Return (MRAR).   

   

Beräkningsformel för modellen följer nedan: 

 

  111 /12

1




 








Gt

T

i
R

T
     [4.5] 

 

där, 

GtR  är den geometriska avkastningen i månad t 

  är investerarens riskbenägenhetsnivå 

 

Enligt Morningstars amerikanska fondanalytiker har man beräknat fram att 2  och att 

detta är en passande risktoleransnivå för investerarna. Av den anledningen kommer vi också 

att utgå från denna risktoleransnivå när vi beräknar variabeln. Vi beslöt att ranka efter 

modellens riskmått. Detta uträknas genom att ta den faktiska avkastningen minus värdet 

beräknat utifrån formel 4.5. För att rankingen slutligen ska bli korrekt upphöjs samtliga 

värden med 2.  

 

 

4.5.5 Fondförmögenhet 
 

Data om fondernas förmögenhet eller storlek fick vi ifrån MoneyMate. Vi började med att 

granska materialet som sträcker sig ifrån 2001-03-31 till 2007-03-31 såg vi att vissa fonder 

saknade data över kortare perioder. Vi ansåg det som viktigt att inte uteslutna några perioder i 

vår undersökning, så vi började med att interpolera de perioder där data ej fanns. Efter att 

materialet blivit fullständigt kunde vi börja med rankingen och skapa våra portföljer. 

Rankingordningen börjar med den största fonden och avslutar med den minsta, d v s P1-

portföljerna består av fonderna med de största fondstorlekarna.   
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4.5.6 Kapitalflöde 
 

Kapitalflödena för en tidsperiod har räknats fram under antagandet att allt nytt kapital är 

investerat i början av undersökningsperioden. Kapitalflödet, KiT  i en fond, i över perioden T-

1 till t, beräknas fram på följande sätt: 

 

1
1


 

iT

iT
iTiTiT NAV

NAVTNATNAK    [4.6] 

    

 

Där NAVit och TNAit är fonden i:s  Net Asset Value (priset på fonden) och Total Net Asset 

Value (fondstorleken) vid tidpunkten t. Det framräknade kapitalflödet är återinvesterat kapital 

och utdelningar är inte inräknade som en del av kapitalflödet. (Dahlquist, Engström och 

Söderlind, s.3) 

 

 

4.5.7 Volym 
 

Följande formel har använts för att ranka en fonds relativa volym; 

 
2

1
1

..!






























 


iT

iT

iT
iTiT

TNA
NAV
NAVTNATNA

volrelRank   [4.7] 
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4.5.8 Trading activity  

 
Vid beräkningarna av fonderna Trading activity har vi valt att göra likadant som Dahlquist, 

Engström och Söderlind (2001) genom att först addera kapitalflödet med avgifterna för att 

sedan dividera summan med fondförmögenheten. Avgifter är fondernas förvaltningsavgifter 

och köp- och säljavgifter (Dahlquist, Engström och Söderlind, s. 11). 

 

avgifter
TNA

NAV
NAVTNATNA

acttradRank
iT

iT

iT
iTiT
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..!  [4.8] 

 

 

4.5.9 Avgifter 
 

När det oftast inriktas kritik mot fonder brukar avgiften som fondbolaget tar ut ingå i 

diskussionen. Fondavgiftens storlek kan påverkas av flertal faktorer såsom 

placeringsinriktning, stordriftfördelar osv. Sedan existerar det olika redovisningsbegrepp för 

att beräkna fondavgifterna.  

 

Exempelvis i Sverige används begreppet totalkostnadsandel (TKA) medan internationellt 

uttrycks fondavgiften genom Total Expense Ratio (TER). Skillnaden mellan de olika 

redovisningsvarianter är courtaget som uppstår vid en värdepapperstransaktion. I det 

internationella beräkningsstandarden TER ingår courtaget i fondavgiften medan i TKA och i 

Sverige exkluderas courtaget. 

 

För vår undersökning hämtas informationen för fondavgifter från Morningstar och vi gör ett 

antagande om att avgifterna inte har förändrats sedan fondernas startdatum eller sedan 1992. 

För att kunna ranka våra fonder tar vi även hänsyn till köp- och säljavgifter som adderas med 

den årliga förvaltningsavgiften.   

 
Eftersom flertalet av fonderna har identisk stora eller små avgifter behövs en justering för att 

ranka fonderna. Fonder som har lika stora avgifter adderas med 0,001 medan nästa med 0,002 
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och den tredje med 0,003 och så vidare. Åtgärden är nödvändig eftersom Excel ska kunna 

urskilja de olika fonderna vid rankingtillfället och inte välja samma fond flera gånger vid 

samma tidpunkt. Nackdelen med metoden är att fondbolag som börjar med bokstaven A 

kommer alltid ha lägre justerat ”avgift” än fondbolag med bokstaven B ändå om de i 

verkligheten har exakt lika stora eller små avgifter 

 

 

4.5.10 Ålder  
 

Urvalet av antalet tillgängliga fonder för svenska placerare fortsätter kontinuerlig att växa. På 

senare tid blir tillkomsten av specialinriktade nischfonder blivit mer och mer vanliga. Dessa 

nytillkomna fonder inriktar sig oftast på nya tillväxtmarknader som Kina eller Indien och på 

sistone har även Afrika blivit en intressant geografisk marknad.  

 

Idag är det en djungel för svenska placerare att kunna välja fond. Frågan är om det inte räcker 

med de existerande utbuden av fonder. Utifrån den anledningen bestämmer vi för att 

kontrollera om att nytillkomna fonder medför bättre avkastningsmöjligheter för de svenska 

fondspararna.    

 

På grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet för oss att inskaffa korrekt startdatum för 

respektive fond. För att fondrankingen ska vara möjlig måste ett generellt antagande göras. 

Antagandet utgår ifrån att startdatumen för respektive fond inträffar samtidigt som första 

NAV-kursen för fonden infaller och dessa uppgifter har blivit tillgänglig för oss från Reuters. 

Detta innebär att samtliga fonder som finns vid startpunkten för vår undersökningsperiod har 

samma ”födelsedatum”, d v s 1992-03-31.  

 

Första steg blir att numrera fonderna efter startdatum. Fonder som handlas vid startpunkten, 

utifrån våran undersökningsperiod, får värdet 180 medan fonder som påbörjar handel på 

slutdatumet får värdet 1. För att Excel vid rankingen ska kunna urskilja respektive fond som 

har samma startdatum adderas varje fond med värde med 0,01 utifrån alfabetisk ordning. 

Exempelvis skulle fond A ha ett värde på 180,01 medan fond B skulle ett värde på 180,02 och 

fond C ligga på 180,03.  
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Rankingmetodiken innebär att fonder/fondbolag vars namn början med en bokstav som ligger 

vid slutet av alfabetet får högre rankingvärde än fonder/fondbolag vars namn börjar med en 

bokstav som ligger i början av alfabetet. Eftersom vi inte kan veta vilka av fonderna som är 

äldre och vilka som var nya vid startdatumet bestämde vi flytta fram startdatumet två år, fram 

till 1994-03-31. På så viss fick vi fram ett tillräcklig stort antal ”nya” fonder som hade 

uppkommit mellan 1992-03-31 och 1994-03-31. för att beräkna framtida prestation för våra 

portföljvalsstrategier.  

 

 

4.5.11 Antal strategier för undersökningsvariablerna 
 

Då undersökningsperioden kring det insamlade materialet av våra undersökningsvariabler 

skiljer sig, så kommer även antalet strategier att variera. För variablerna avgifter, ålder, 

volym, trading activity och fondförmögenhet kommer inte rankingen mellan fonderna att 

skilja sig åt oavsett vilken period tillbaka vi väljer att studera. Därför är det endast vid intresse 

att studera en period tillbaka. Nedan ges en sammanställning över alla variablers olika 

strategival. Totalt genomförs 217 portföljvalsstrategier. 
 

Undersökningsperiod, 1992-03-31 till 2007-03-31 

  B F Antal strategier 

Avkastning 1,3,6,12,24,36,60 1,3,6,12,24,36,60 49 

Sharpekvoten 1,3,6,12,24,36,60 1,3,6,12,24,36,60 49 

Morningstar 3,6,12,24,36,60 1,3,6,12,24,36,60 42 

Standardavvikelsen  3,6,12,24 1,3,6,12,24,36,60 28 

Avgifter 1 1,3,6,12,24,36,60 7 

Ålder 1 1,3,6,12,24,36,60 7 
 

 
Undersökningsperiod, 2001-03-31 till 2007-03-31 

  B F Antal strategier 
Kapitalflöde 1,3,6,12 1,3,6,12,24 20 

Volym 1 1,3,6,12,24 5 
Trading activity 1 1,3,6,12,24 5 

Fondförmögenhet 1 1,3,6,12,24 5 
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4.6 Statistisk undersökning 
 

4.6.1 Test för signifikans 
 
För att testa om portföljerna som har konstruerats utifrån de olika förklarande variablerna 

uppvisar statistisk signifikans jämför vi med vår egen lik viktade index som bygger på den 

genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder. Vi finner att vårt konstruerade index skapar 

en passande och rättvis jämförelse. För det statistiska testet använder vi nedan följande 

hypotesprövning   

 

pi

pi
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:
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0  

 

Nollhypotesen förklarar att någon av våra portföljvalsstrategier ger samma avkastning än den 

genomsnittliga portföljvalsstrategin som är vårt egen beräknade jämförelseindex. Det andra 

alternativet är mothypotesen som beskriver att portföljstrategin ger en signifikant högre 

avkastning än vårt index när portföljstrategin är skiljd från index. 

 

Tillvägagångssättet för att testa om nollhypotesen kommer att förkastas eller accepteras 

används student T-test som beräknar om skillnaden från medelvärdet är slumpmässiga eller 

om skillnaden är tillräckligt signifikant. I vårt fall gör vi ett tvåsidig T-test, där 

signifikansnivån för alfavärdet ligger på 5 % och n-1 i frihetsgrader. Beräkning för t-värdet 

görs utifrån nedanstående formel. 

 

nS
yy

t pi

/0


      [4.9] 

där, 

 0t  är t-värdet 

iy  är val portföljvalsstrategi 

py  är genomsnittliga avkastningen för fonder(vår index) 

S   är standardavvikelsen för skillnaden mellan pi yy   

 n   är antalet observationer för respektive portfölj 
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4.6.2 Jensens Performance Index 

 
1969 publicerades en avhandling skriven inom portföljvalsteori av Michael Jensen. Han 

gjorde en regressionsanalys på över 100 fonder och därifrån utvecklade han en traditionell 

måttenhet för portföljvalsutvärdering som används flitigt idag och kännetecknas som Jensen 

Alfa eller Jensens Index. 

 

Jensen’s index uträknas genom att räkna fram konstanten från nedanstående 

regressionsformel    

 

  fmfp rrrr        [4.10] 

 

  där, 

   är Jensen index 

pr    är förväntade avkastningen på portföljen 

fr    är den riskfria räntan 

    är betavärdet för portföljen 

mr    är förväntade avkastningen för marknadsportföljen 

 

Jensen’s index är ett riskjusterat avkastningsmått som uppvisar om den genomsnittliga 

avkastningen för portföljen uppvisar överavkastning eller ej. Enligt CAPM ska  Jensen’s 

Alfa värdet vara lika med noll. Om värdet är positiv överpresterar portföljen och är värdet 

negativ underpresterar portföljen i förhållande till jämförelseindex. 

 

I vårt fall används Jensen index endast för att mäta slutvärdena och om våra extrem portföljer 

genererar överavkastning eller underavkastning.  Som jämförelseindex har vi valt Morgan 

Stanleys World Index.  
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5 Resultat och Analys 
 

 
Detta kapitel utgör en resultat- och analysbeskrivning utifrån de teorier och metoder som 

presenterats. Resultaten redovisas i tabeller och diagram och avslutas med en 

sammanställning.  

 

 

 

5.1 Beskrivning av resultat 
 

Nedan redovisas resultaten för alla våra 10 undersökningsvariabler under olika 

placeringsstrategier. För varje variabel rapporteras den genomsnittliga månatliga 

avkastningen för portföljen P1 och P10, samt ”zero-cost-portfolio” (P1 – P10). Till exempel 

kan P1 vara de portföljer med hög risk, volym, etc. och P10 vara de portföljerna med låg risk, 

volym etc. Dessa sätts i förhållande till dess risk (Std.) samt de månatliga genomsnittliga 

avkastningarna för våra två index (vårt eget Index och MSCI). Även t-värden redovisas för att 

se hur signifikanta resultaten är. Då vi valt att göra en tvåsidig statistisk undersökning med  

5 % signifikans, ger ett t-värde över 1,96 eller under -1,96 signifikanta värden. Dock måste 

tolkningarna av t-värdena backas upp med avkastningar som är högre än genomsnittliga 

avkastningen för index. Med hjälp av Jensens Alfa kan vi göra en bedömning om det existerar 

en riskjusterad avkastning. Resultaten jämförs även med tidigare studier och samtidigt ges en 

analytisk förklaring.  

 

Variablerna historisk avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer och kapitalflöde har 

många olika portföljvalsstrategier vilket gör att resultaten blir omfattande. Därmed 

presenteras resultaten för dessa variabler i Appendix 1a – 1e. I Appendix 2 redovisas 

genomsnittlig avkastning för MSCI, för respektive undersökningsvariabel och 

investeringsstrategier. I appendix 3 redovisas värdena för Jensens Alfa för samtliga variabler 

och strategier. I appendix 4 visas en lista över alla fonders namn som undersökts.  
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5.2 Historisk avkastning 
 

Sammanlagt använde vi 49 olika strategier då vi undersökte historiska avkastningar i 

förhållande till den framtida avkastningen. Samtliga strategier och resultat redovisas i 

Appendix 1a. Graf 5.1 nedan ger en sammanställning över samtliga vinnare – förlorare 

portföljer.  

 

 
Graf 5.1,visargenomsnittliga månadsvisa avkastningar för ”vinnare minus förlorare ” portföljer över de 49 

olika strategierna vid undersökning av historiska avkastningar.  

 
Studerar vi grafen kan vi se att en effekt av momentum är som tydligast vid korta 

undersökningsperioder både Bakåt och Framåt. Tittar vi närmare på resultaten i Appendix 1a 

kan vi se att den bästa signifikanta ”vinnare minus förlorare” portföljen ger 1,59 % i 

avkastning (B12F1), vilket kan jämföras med vårt eget index 0,67% och MSCI 0,71%. Denna 

strategi uppvisar även positiva Jensens Alfa värden. Strategin B60F60 ger en stark avkastning 

på -1,04%. I detta fall är en contrarian strategi att föredra, så genom att sälja P1 och köpa 

P10, lyckas vi maximalt göra en månatlig överavkastning på cirka 1 procentenhet i 

förhållande till våra index. Det negativa Alfa värdet för B60F60 visar att contrarian strategi 

skulle ge en riskjusterad överavkastning i förhållande till MSCI. Tabell 5.1 ger en 

sammanställning över alla signifikanta vinnare minus förlorare portföljer; 
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  Avk t-värde Std Index Std MSCI Std 
B12F1 1,59%     2,05    5,98% 0,64% 3,78% 0,67% 4,07% 
B12F3 1,47%     2,27    3,81% 0,80% 2,43% 0,67% 2,33% 
B60F60 -1,04% -   7,78    1,09% 0,06% 0,28% -0,11% 0,77% 

 

Tabell 5.1, månadsvis avkastningar för samtliga signifikanta vinnare minus förlorare portföljer 

 

Samtliga vinnare portföljer utom B60F60 konstateras att Persistence Performance existerar 

och även positiva Alfa värden. Det vill säga, fonder som historiskt sett haft god avkastning 

även uppvisar detta i framtiden. Portföljvalsstrategi B12F3 (1,69 %) genererar den högsta 

genomsnittlig månatlig avkastningen av samtliga vinnare portföljer.  

 

Två förlorare portföljer (B60F36 och B60F60) kan vi ta långa positioner i för att generera 

högre avkastning än Index och MSCI. Dessa portföljer uppvisar även positiva Alfa värden.  

 

Våra resultat överensstämmer väl med tidigare studier. Hendricks, Patel & Zeckhauser (1990) 

Persistency mellan fonder och avkastning som historisk sett presterat bra. Detta fann även 

Jagadeesh & Titman (1993) på kort sikt och slog index med cirka 1%. På längre sikt fann de 

en effekt av contrairian.  
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5.3 Standardavvikelse  
 

Sammanlagt använde vi 28 olika strategier då vi undersökte standardavvikelsen i förhållande 

avkastningen. Samtliga strategier och resultat redovisas i Appendix 1b. Graf 5.2 nedan ger en 

sammanställning över samtliga hög risk – låg risk portföljer.  

 

Standaravvikelse

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

F1 F3 F6 F12 F24 F36 F60

B3
B6
B12
B24

 
Graf 5.2, visar genomsnittliga månadsvis avkastningar för hög risk-låg risk portföljer över de 28 olika 

strategierna vid undersökning av standardavvikelse.  

 
Portföljbildning av hög-låg baserade på historiskt framräknade standardavvikelser ger bättre 

avkastningar ju längre investeringshorisonten är, vilket är tecken på persistans. Samtidigt kan 

noteras att en kortare undersökningsperiod verkar ha en bättre effekt på den framtida 

avkastningen. Båda strategierna B3/B6-F60, genererar en genomsnittlig avkastning på 1,28% 

per månad, vilket är cirka 0,50 procentenheter högre än våra två index. Båda portföljerna 

redovisar signifikanta t-värden och positiva Alfa värden.  

 

Hög risk portföljerna uppvisar högre genomsnittlig avkastning i förhållande till låg risk 

portföljer, men samtidigt är risk nivån betydligt högre. Hög risk portföljer med minst 24 

månader investeringshorisont påvisar starka signifikanta t-värden och positiva Alfa värden. 

Genom att ta långa positioner i dessa portföljer kan vi generera överavkastning gentemot 

index, men samtidigt måste vi räkna med en högre genomsnittlig toleransnivå för risk.    
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Avkastningarna för låg risk portföljerna var som förväntat låga. Ingen portfölj presterade 

signifikant bättre än index.  

 

Resultatet är i enlighet med William, Goetzman och Ibbotson (1994) studie kring 728 fonder 

mellan åren 1976 och 1988. Där fonderna delades in i två grupper, en högrisk och en lågrisk, 

rankades och undersökte förhållandet till framtida avkastningar. De fann att portföljer med 

hög risk även presterar bäst.  

 

 

5.4 Sharpekvoten 
 

Sammanlagt använde vi 49 olika strategier då vi undersökte standardavvikelsen i förhållande 

avkastningen. Samtliga strategier och resultat redovisas i Appendix 1c. Graf 5.3 nedan ger en 

sammanställning över samtliga hög Sharpekvot – låg Sharpekvot portföljer.  
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Graf 5.3, visar månatliga avkastningar bland hög Sharpekvot – låg Sharpekvot portföljer över de 49 olika 

strategierna vid undersökning av Sharpekvoten. 
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Resultaten av hög – låg portföljerna uppvisar bästa effekten av avkastning i portföljen B1-F1, 

den har även ett signifikant t-värde och positivt Alfa värde. En contrairian strategi är att 

föredra vid portföljvalsstrategin B60F60. Denna strategi har negativa Alfa värden, vilket är 

korrekt. Tabell 5.2 nedan sammanfattar resultaten för de ovannämnda portföljerna; 

 

  Avk  t-värde  Std Index Std MCSI Std 
B1F1 1,14%     1,98    4,16% 0,53% 3,62% 0,64% 4,19% 

B60F60 -0,22% -   3,79    0,29% -0,08% 0,26% -0,11% 0,31% 
Tabell 5.2 

 

Studeras resultaten för portföljerna med höga Sharpekvoter genom att gå tillbaka 1 – 24 

månader och jämföra med placeringsstrategierna som sträcker sig ifrån 6 – 36 månader 

framåt, uppvisar nästan alla signifikanta t-värde och positiva Alfa värden. Utmärkande 

strategier är B1F1 (1,26%) och B12F3 (1,24%). Portföljer med höga Sharpevärden tenderar 

att ha högre riskbenägenhet i relation till index.  

 

Portföljvalsstrategierna med låga Sharpekvoter ska undvikas som en möjlig placeringsstrategi, 

då samtliga värden underpresterar index.  
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5.5 Stutzer risk 
 

Sammanlagt använde vi 42 olika strategier då vi undersökte Stutzer risk i förhållande 

avkastningen. Samtliga strategier och resultat redovisas i Appendix 1d. Graf 5.4 nedan ger en 

sammanställning över samtliga hög – låg portföljer.  

 

 
Graf 5.4, visar genomsnittliga  månatliga avkastningar för hög – låg portföljer över de 42 olika strategierna vid 

undersökning av Stutzer risk. 
 

Bäst prestationen för hög – låg portföljer finner vi då investeringsperioden är 12 – 60 månader 

för samtliga undersökningsperioder, utom portföljen B60F60. Värdena är signifikanta och har 

positiva Alfa värden. Högsta avkastningen över samtliga hög – låg strategier ger B36F24 

(1,45%), vilket är cirka 0,60 procentenheter bättre än index.  

 

Ändå om de flesta hög – låg portföljerna resulterar en högre genomsnittlig avkastning än 

index, så är nästan samtliga ett klart steg efter portföljstrategierna som rankats efter höga 

Stutzer värden. Nästan alla hög – portföljerna har signifikanta t-värden och positiv Alfa 

värden. Högsta avkastning ger B36F24 (1,51%), vilket är cirka 0,66 procentenheter bättre än 

index. Vi finner att de portföljer med höga Stutzer risk värden presterar även bra i framtiden, 

vilket beror på den höga risknivån. 
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Portföljvalsstrategierna med låga Stutzer värden ska undvikas som en möjlig 

placeringsstrategi, då samtliga värden underpresterar index. Även Alfa värdena ligger väldigt 

nära noll. Intressant notering är att portföljerna får extremt låga risk nivåer. Om en 

fondplacerare intresserar sig för att skapa en fondportfölj med extremt låg risk nivå, bör denna 

ta hänsyn till låga Stutzer värden än det traditionella riskmåttet standardavvikelsen.   

 

 

5.6 Fondstorlek 
 
Sammanlagt användes 5 olika strategier då vi undersökte fondstorleken i förhållande till 

avkastningen. Tabell 5.3 nedan visar resultaten för samtliga portföljvalsstrategier. Vi kan inte 

finna att storleken på fonden har någon betydelse för avkastningen. Det kan dock finnas en 

svag tendens till att små fonder presterar aningen bättre än stora, men detta är inte signifikant.  

 

    F1     F3     F6     F12     F24   

B Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  
                                

1 Stora 0,35% 4,41%          -    0,49% 2,61% 
-     

0,12     0,43% 2,05% -   0,27    0,48% 1,61% -    0,45    0,73% 0,96% 
-     

0,75     

1 Små 0,36% 4,06%          -      0,58% 2,36% 
      

0,17     0,55% 1,83% -   0,22    0,66% 1,45%      0,44    0,98% 0,91% 
       

1,06     

1 Stora-små 0,00% 0,86% -  3,39    -0,09% 0,54% -    9,35    -0,12% 0,43% 
-   

11,33    
-

0,18% 0,35% -  16,20    
-

0,25% 0,19% -  37,95    

Index 0,36% 3,84%   0,53% 2,31%   0,50% 1,82%   0,58% 1,45%   0,84% 0,86%   
Tabell 5.3 resultat för samtliga portföljvalsstrategier för variabeln fondstorlek 

 

Jämför vi våra resultat med Dahlquist, Engström och Söderlind (2001), som också studerade 

den svenska fondmarkanden mellan åren 1993 och 1997. De fann ett starkt negativt samband 

mellan fondstorlek och prestation. De uppvisade att köpa stora fonder och sälja små fonder 

underpresterade man marknaden med hela 2,3 procent per år. Till skillnad från våra resultat är 

sambandet väldigt svagt och inte signifikant.  
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5.7 Kapitalflöde 
 

Sammanlagt använde vi 20 olika strategier då vi undersökte kapitalflödets förhållande till 

avkastningen. Samtliga strategier och resultat redovisas i Appendix 1f. Graf 5.5 nedan ger en 

sammanställning över samtliga hög – låg portföljer.  
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Graf 5.5,visar genomsnittliga månatliga avkastningar för hög-låg portföljer över de 20 olika strategierna vid 

undersökning av kapitalflödet. 
 

Resultaten är inte signifikanta, men dock kan vi se en svag tendens på kort sikt att fonder med 

högt kapitalflöde har en bättre avkastning i förhållande till fonder med lågt kapitalflöde. Det 

kan även tilläggas att samtliga portföljer som rankas höga kapitalflöden uppvisar positiva Alfa 

värden.  

 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2001) lyckades att överprestera markanden med 2% per 

år genom att köpa fonder med högt kapitalflöde och sälja fonder med lågt kapitalflöde. Dock 

var inte heller dessa resultat speciellt robusta.  

 

Oh & Parwada (2007) som undersökte den koreanska fond marknaden mellan åren 1997 och 

2003, kunde finna ett halvstarkt positivt samband mellan högt kapitalflöde och avkastning.  

Likaså fann Alexakis, Niarchos, Patra & Poshakwale (2005) ett positivt samband på den 

grekiska markanden. Resultaten från dessa studier var av en större signifikansnivå.  
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5.8 Volym 
 

Tabell 5.4 visar resultaten för samtliga portföljvalsstrategier. Det går inte att med säkerhet 

finna något samband mellan fonders volym och framtida avkastningar. Inga värden är 

signifikanta, dock har vi positiva Alfa värden. Portföljer med hög volym tenderar till att ha 

lite bättre avkastning än låg portföljerna, men detta kan bero på den riskskillnad som uppstår.  

 

    F1     F3     F6     F12     F24   

B  Avk  Std 
t-

värde  Avk  Std 
t-

värde  Avk  Std 
t-

värde  Avk  Std 
t-

värde  Avk  Std t-värde 
                                

1 Hög 0,55% 5,30% 
     

0,31     0,75% 2,99% 0,58 0,62% 2,25% 0,42 0,70% 1,80% 0,48 1,07% 1,02% 1,47 

1 Låg 0,26% 2,51% -  0,29    0,47% 1,54% -0,35 0,49% 1,26% -0,09 0,57% 0,97% -0,12 0,65% 0,66% -1,88 

1 Hög-Låg 0,29% 3,62% -   0,15    0,28% 1,91% -1,06 0,14% 1,24% -2,34 0,13% 1,05% -3,22 0,41% 0,61% -4,63 

Index 0,35% 3,85%   0,53% 2,31%   0,50% 1,81%   0,58% 1,44%   0,84% 0,86%   
Tabell 5.4 resultat för samtliga portföljvalsstrategier för variabeln volym 

 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2001) tittade på svenska fonders samband till volymen 

mellan 1993 och 1997. Efter rankingen och portföljbildningen kunde de finna ett svagt 

negativt samband mellan avkastning och hög volym. Detta innebar att fonder med låg volym, 

tenderade att prestera bättre än fonder med högre volym. Samma resultat fann Connoly & 

Stivers (2003) fast denna undersökningen gjordes på aktiemarknaden. Detta överensstämmer 

inte med våra resultat, då vi finner en tendens till att fonder med hög volym presterar svagt 

bättre än fonder med låg volym. Anledningen till detta förmodar vi beror på att det finns ett 

samband mellan risk och relativ volym.  
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5.9 Trading activity 
 

Tabell 5.5 visar resultaten för samtliga portföljvalsstrategier. Det finns en svag tendens till att 

fonder med högre trading activity generera en smärre bättre avkastning än de med låg trading 

activity. Inga av resultaten är signifikanta och Alfa värdena är svagt positiva. 

 

    F1     F3     F6     F12     F24   

B  Avk  Std 
t-

värde  Avk  Std 
t-
värde  Avk  Std 

t-
värde  Avk  Std 

t-
värde  Avk  Std t-värde 

                                
1 Hög 0,50% 5,31%     0,24    0,72% 2,96% 0,51 0,61% 2,22% 0,38 0,69% 1,78% 0,44 1,04% 1,03% 1,26% 

1 Låg 0,12% 1,95%     0,93    0,29% 1,12% -1,69 0,32% 0,93% 1,57 0,39% 0,73% -1,97 0,47% 0,51% -4,81% 

1 Hög-Låg 0,38% 3,89%     0,07    0,42% 2,17% -0,4 0,29% 1,47% 1,11 0,30% 1,18% -1,8 0,57% 0,67% -2,73% 

Index 0,34% 3,89%   0,53% 2,32%   0,50% 1,82%   0,58% 1,45%   0,84% 0,87%   
Tabell 5.5 resultat för samtliga portföljvalsstrategier för variabeln trading activity 

 

Malkiel (1995) som undersökte den amerikanska marknaden fann ingen tendens till att aktiva 

förvaltar skulle lyckas skapa någon extra avkastning gentemot passiva förvaltare.  

Ippolito (1991) menade på att aktiva förvaltare, främst dem med köp- och säljavgifter måste 

generera en extra riskjusterad avkastning som täcker avgifter. Edwin, Elton, Gruber, Das & 

Hlavka (1993), studerade samma material och kom fram till rakt motsatta resultat att passiva 

förvaltare till och med presterade bättre.   

 

Vi finner inte något signifikant samband mellan graden av aktiviteten och framtida avkastning 

för vår undersökningsperiod. Så oenigheten förväntas fortsätta om betydelsen att ha aktiva 

eller passiva förvaltare.  

 

 
 
5.10 Avgifter 
 
Tabell 5.6 visar resultaten för samtliga 5 portföljvalsstrategier. På kort sikt upp till 6 månaders 

investeringshorisont presterar lågavgiftsportföljerna bättre. På längre sikt 12-60 månader 

skapar däremot högavgiftsportföljerna en aningen bättre avkastning. Resultaten är inte 

speciellt signifikanta och vi kan inte urskilja någon effekt mellan avgifter och avkastning.  
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    F1     F3     F6     F12     F24   

B Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
 t-

värde  Avk Std 
t-
värde 

                                
1 Hög 0,44% 4,91% -  0,42    0,74% 2,76% -    0,37    0,81% 2,02% -  0,46    0,92% 1,71% -   0,03    0,93% 1,26% 0,76 

1 Låg 0,64% 4,13% 
     

0,12     0,85% 2,89% 
      

0,16     0,86% 2,32% -   0,13    0,80% 1,82% -   0,87    0,66% 1,22% -1,90 

1 Hög-Låg -0,19% 3,38% -   3,12    -0,11% 2,12% -    5,74    -0,05% 1,57% -  7,69    0,12% 1,26% -   8,20    0,26% 1,15% -6,38 

Index 0,60% 4,08%   0,81% 2,61%   0,88% 1,99%   0,92% 1,66%   0,85% 1,14%   
 

    F36     F60   

B Avk Std 
t-
värde Avk Std 

t-
värde 

              
1 Hög 0,85% 1,16% 0,30 0,80% 1,25% -0,98 

1 Låg 0,60% 1,06% -2,53 0,58% 1,00% -3,65 

1 Hög-Låg 0,25% 1,32% -5,19 0,22% 1,58% -4,78 

Index 0,82% 1,02%   0,92% 1,23%   
Tabell 5.6 resultat för samtliga portföljvalsstrategier för variabeln avgifter 

 

Harris, J. (1997) undersökte sambandet mellan fonders avgifter och avkastning. Resultat blev 

att han inte kunde finna något positivt samband mellan avgifter och hög avkastning. Däremot 

verkade det som om fonder med låga avgifter tenderade till att generera en aningen bättre 

avkastning gentemot de fonderna med höga avgifter, vilket vi konfirmera för investeringar 

med korta horisonter, men inte för långa fondplaceringar. 

 

 

5.11 Ålder 
 

Undersökningen mellan fondernas ålder och avkastning gjordes på 7 olika strategier.  

Tabell 5.6 sammanfattar samtliga resultat. Det verkar som om unga fonder ger en bättre 

avkastning gentemot de äldre. B1F36 är den portföljvalsstrategi  som har det bästa t-värdet på 

1,76, men är dock inte signifikant. Alfa värdena för unga fonder är svaga men positiva. Vid 

ett investeringsbeslut är det att föredra unga och nystartade fonder än äldre fonder, men det 

tycks tillkomma en högre risknivå för nystartade fonder. 
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    F1     F3     F6     F12   

B Avk Std 
t-
värde Avk Std 

t-
värde Avk Std 

t-
värde Avk Std 

t-
värde 

                          
1 Gammal 0,48% 3,51% -0,20 0,62% 2,15% -0,64 0,63% 1,57% -1,01 0,64% 1,26% -1,65 

1 Ung 0,46% 5,52% -0,20 0,72% 3,02% -0,02 0,82% 2,34% 0,38 0,88% 1,86% 0,57 

1 G-U 0,03% 3,24% -2,10 -0,10% 1,49% -7,34 -0,19% 1,21% -10,21 -0,24% 0,81% -16,70 

Index 0,54% 3,79%   0,73% 2,43%   0,75% 1,85%   0,80% 1,47%   
 

    F24     F36     F60   

B Avk Std 
t-
värde Avk Std 

t-
värde Avk Std 

t-
värde 

                    
1 Gammal 0,63% 0,94% -2,87 0,58% 0,84% -3,64 0,36% 0,57% -6,08 

1 Ung 0,97% 1,59% 0,96 1,03% 1,36% 1,77 0,81% 1,22% 1,22 

1 G-U -0,34% 0,83% -17,64 -0,46% 0,70% -22,17 -0,45% 0,90% -13,67 

Index 0,84% 1,13%   0,83% 1,02%   0,67% 0,91%   
Tabell 5.7 resultat för samtliga portföljvalsstrategier för variabeln ålder 

 

Lindmark (2007) studerade de svenska fondbolagen sedan 1990-talet och gjorde en 

jämförelse mellan gamla och nya fonder. Han resonerade fram att unga bolag oftast uppvisar 

en bättre avkastning som kan delvis stöttas av vårt slutresultat. Dock förmodar vi att 

nystartade fonder tenderar att ha högre riskbenägenhet än äldre fonder.   
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5.12 Sammanfattning av resultaten 
 
Nedanstående tabellerna 5.8 och 5.9 presenterar en sammanfattning av bästa portföljstrategin 

och zero-cost portföljen för respektive undersökningsvariabel. Först kolumnen redovisar den 

optimala skillnaden mellan en portföljvalsstrategi och dess index. I nästa kolumn räknar vi 

antalet strategier som presterar högre avkastning än index, då inkluderas även strategier där 

blankning genererar högre avkastning än index. Mitten kolumnen räknas antalet signifikanta 

t-värde som presterar bättre än index medan kolumnen till höger redovisar antalet positiva 

Jensens alfavärden. Till sist visas totala antalet portföljvalsstrategier som har undersöks. 

 

Variabel Opt. Avk-Index 
Högre avk. 
Index Signifikans Pos Alfa 

Antal 
strategier 

            
Vinnarstrategi 0,89% 49 40 48 49 
Hög std 0,65% 26 18 27 28 
Hög Sharpekvot 0,73% 49 35 48 49 
Hög Stutzer 0,72% 40 28 42 42 
Små fondstorlek 0,12% 4 0 4 5 
Högt kapitlföde 0,46% 18 0 19 20 
Hög rel. Volym 0,23% 5 0 5 5 
Hög Tr. Act. 0,20% 5 0 5 5 
Höga avgifter 0,08% 2 0 7 7 
Unga fonder 0,20% 5 1 7 7 

Tabell 5.8 Sammanfattning av bästa portföljstrategi för respektive undersökningsvariabel. 

 

 

Ovanstående sammanställning klargör att vi kan dela upp variablerna i två grupper, en som 

strider mot och en som stödjer den effektiva marknads hypotesen. Första gruppen består av 

historiska avkastningar och riskmått samt riskjusterade avkastningar. Dessa fyra variablerna 

har betydligt högre avkastningar och genomgående signifikanta värden. Detta konstaterar att 

skillnaden från beräknade genomsnittliga index inte är slumpmässiga. Troligtvis existerar det 

ett linjärt samband mellan risk och avkastning som medför att resultaten sinsemellan avviker 

marginellt. Dock tycks den bästa rankingmetoden för att göra högsta möjliga framtida 

avkastning vara variabeln historisk avkastning. Grupp två innehållande de övriga variablerna 

som stödjer effektiva marknader uppvisar ej signifikanta värden, vilket gör att nollhypotesen 

ej förkastas.  
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I vår sammanfattande analys har vi hittills jämfört relativ avkastning mot varandra. Nästa 

naturliga steg är att välja optimala portföljvalsstrategier för grupp 1. I Appendix 1 ges 

fullständiga sammanställningar för respektive variabel. För historiska avkastningar är den 

optimala portföljvalsstrategin B12F3 som genererar en genomsnittlig avkastning på1,69% per 

månad, vilket är 0,89 procentenheter bättre än index.  För standardavvikelsen ger B12F36 en 

avkastning på 1,49 % (Index 0,84 %). För Sharpekvoten ger B1F1 en avkastning på 1,26 % 

(Index 0,53 %) och för Stutzer genererar portföljen B36F24 ett resultat på 1,51 %. Skulle vi 

göra en rankinglista med de tio bästa optimala portföljerna skulle listan domineras av 

historiska avkastningar. 

 

Variabel 
Hög. Avk-
Index 

Högre avk. 
Index Signifikans Pos Alfa 

Antal 
strategier 

            
Hist. avk. 0,98% 20 3 41 49 
Std 0,43% 22 11 26 28 
Sharpekvot 0,61% 13 2 42 49 
Stutzer 0,66% 41 21 41 42 
Fondstorlek -0,30% 0 0 1 5 
Kapitalflöde 0,41% 4 0 16 20 
Rel. Volym -0,06% 0 0 4 5 
Tr. act. 0,04% 1 0 2 5 
Avgifter -0,41% 0 0 3 7 
Ålder -0,22% 0 0 3 7 

Tabell 5.9 Sammanfattning av bästa zero-cost portfölj för respektive undersökningsvariabel 
 

Optimala portföljer för zero-cost portfolio skulle egentligen inte vara möjligt att konstruera 

eftersom det inte är utförbar att blanka fonder, åtminstone idag. Sedan skulle 

transaktionskostnader också vara högre jämfört med att ta en enkel lång position. Totalt sett 

fanns det inte många signifikanta zero-cost portföljer. En variabel som avvek betydligt från 

resterande var Stutzer. Nästan samtliga strategier genererade högre avkastning än index och 

50 procent hade signifikanta värden. Ur ett teoretiskt perspektiv skulle optimal zero-cost 

portföljerna för första gruppen vara detsamma ovannämnda strategierna för 

standardavvikelsen, Stutzer och Sharpe. Däremot för historiska avkastningar väljs portföljen 

B12F1 som ger den högsta genomsnittliga månadliga resultat jämfört med alla portföljer. 

Avkastningen är nästan en hel procentenhet (exakt 0,95 procentenhet) högre än 

genomsnittsvärde för samtliga portföljer, vilket är väldigt häpnadsväckande utifrån ett 

arbitrage perspektiv. 
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Det mest intressanta Contrarian strategin finner vi föga oväntad för historiska avkastningar. 

Portföljvalsstrategin blir B60F60 och en överraskande hög historisk medelavkastning på 0,98 

procentenheter högre än vårt egen index.      

 

  

5.13 Möjliga förklaringar till resultaten 
 

Det är svårt att hitta rationella förklaringar till de resultat som strider mot den effektiva 

marknads hypotesen. Möjliga utläggningar kan göras med hjälp av psykologiska förklaringar i 

behavioural finance. Investerare kan över- och underreagera på viss tillgänglig historisk 

information för att sia om framtida prisutveckling. Detta kan indirekt medföra att fondpriserna 

över- och undervärderas, vilket gör att marknaden blir ineffektiv under en kortare period. När 

marknaden efter ett tag insett fel värderingen kommer priserna snabbt att falla tillbaka till sin 

jämvikt.  

 

Många investerare kan vara irrationella genom att tendera till att ta förhastade beslut under 

osäkerhet. Många har benägenhet att följa ett slags mönster eller uppvisa ett slags 

flockbeteende. Är man osäker vid en investering är det lättare att ta efter andra och påverkas 

av deras tyckande. Detta kan få effekten av att tillgångspriset påverkas felaktigt, vilket kan 

indirekt medverka till fel prissättningar på fonder. 
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6 Slutdiskussion 
 

Huvudsyftet var att undersöka om det existerade variabler som kunde hjälpa oss att finna 

framtida vinnarfonder i förhållande till det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. 

Konkret hoppades vi generera en högre avkastning än den genomsnittliga avkastningen för 

våra fonder.  

 

Resultatet var lite splittrad utifrån våra egna förväntningar. Vi trodde främst att avgifter, ålder 

och kapitalflödet skulle ha ett samband med framtida avkastning. Investerar man i en fond 

med höga avgifter borde man rimligen kompenseras genom att få högre avkastning. 

Besvikelse var stor över det klena resultatet för unga fonder. Unga fonder antogs vara mycket 

mer flexibla och nytt kapitalflöde skulle troligtvis ge en större effekt på fondpriset. Dessutom 

utgår vi ifrån att nya fonder startas oftast av erfarna fondförvaltare som tidigare jobbade för 

ett större fondbolag.  

 

Kapital var en annan variabel som vi hade tilltron till. Särskilt när det fanns tidigare studier 

som uppvisar positiva samband mellan kapitalflöde och avkastning. Utifrån vår undersökning 

är det inte ett muntert resultat eftersom den påvisar att kapitalet inte är framgångsrik 

investerare.   

 

Framförallt var det positiva att vi lyckades slå den genomsnittliga avkastningen för samtliga 

fonder och att vi slog MSCI World Index. Detta genom att studera enkla variabler så som 

historisk avkastning och olika riskmått. Förväntningar för dessa beräkningsmetoder 

uppfylldes efter att ha studerat tidigare forskningar som visade framtida riskjusterade 

överavkastningar.   

 

Enligt vår uppfattning var det mest utmärkande resultaten kom från en contrarian strategi. 

Portföljvalsstrategin B60F60 som rankades efter historiska avkastningar var ett oväntad och 

häpnadsväckande resultat med en genomsnittlig månadsavkastning på nästan en hel 

procentenhet än vår egen uträknade fondindex. Anledningen till vår reaktion var att detta 

skiljde sig avsevärt från resten av resultaten för historisk avkastning. Dessutom uppvisa den 

högst t-värden när historisk avkastning hade flest signifikanta värden bland samtliga 

undersökningsvariabler. Inte nog med det hade strategin även de högsta Jensens alfavärden 
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jämfört med andra strategier som hade en investeringshorisont på 5 år (F60) eller en 

undersökningsperiod på 5 år (B60).   

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att det svårt att hitta fullständiga förklaringar för våra 

slutresultat. Närmaste motivering kan ges av psykologiska faktorer inom behavioural finance, 

där en ineffektiv marknad förklaras på grund av över- och underreaktion på information samt 

herding (flockbeteende) som påverka framtida prisrörelser.  
 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie genomfördes på den svenska fondmarknaden. Intressant utvidgning skulle vara 

att undersöka om våra resultat även stämmer överens med andra geografiska fondmarknader. 

På grund av begränsat undersökningsmaterial för variablerna fondstorlek, kapitalflöde, volym 

och trading activity hade möjligen längre undersökningsperioder givit mera ”rättvisande” 

resultat.  

 

Alternativa variabler som undersökningen skulle kunna utökas med kan vara säsongseffekter, 

tracking error (mäter aktiviteten i förhållande till branschindex), dela upp fonder efter bransch 

och kombinerar variablerna.  
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Appendix 1a: Historiska avkastningar 
Genomsnittliga månatliga avkastningar baserade på historiska avkastningar för sammanlagt 49 olika strategier. För varje 
portföljbildningsstrategi redovisas även genomsnittlig avkastnings Index för samtliga 456 undersökningsfonder, dess standardavvikelse och  
t-värde.  
      

    F1     F3     F6     F12     F24     F36     F60   

B Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std 
t-

värde Avk Std 
t-

värde Avk Std 
t-

värde 
                                            
1 Vinnare 1,52% 5,43% 2,11 1,57% 3,81% 2,42 1,42% 2,93% 2,18 1,42% 2,08% 2,91 1,30% 1,40% 3,49 1,26% 1,32% 3,26 1,31% 1,39% 3,10 

1 Förlorare 0,20% 5,40% -1,15 0,62% 3,39% -1,02 0,83% 2,48% -0,53 0,85% 2,07% -0,59 0,90% 1,50% -0,04 0,87% 1,24% -0,29 1,04% 1,37% 0,94 

1 V-F 1,32% 5,40% 1,63 0,96% 3,49% 0,29 0,58% 2,41% -1,94 0,56% 1,73% -2,89 0,40% 1,55% -4,04 0,39% 1,57% -3,91 0,28% 1,63% -4,30 

Index 0,67% 4,47%   0,88% 2,90%   0,93% 2,19%   0,95% 1,55%   0,90% 1,09%   0,90% 0,97%   0,92% 1,00%   
                                            

3 Vinnare 1,47% 4,97% 2,04 1,43% 3,72% 1,77 1,35% 2,63% 2,06 1,37% 1,92% 2,90 1,31% 1,34% 3,80 1,31% 0,79% 3,75 1,30% 1,40% 3,08 

3 Förlorare 0,04% 5,77% -1,53 0,60% 3,38% -1,29 0,58% 2,42% -1,88 0,58% 1,93% -2,41 0,67% 1,43% -1,84 0,71% 1,19% -1,87 0,86% 1,34% -0,30 

3 V-F 1,43% 5,38% 1,79 0,83% 3,13% -0,42 0,76% 2,28% -0,97 0,80% 1,87% -0,99 0,63% 1,66% -1,85 0,60% 1,64% -2,12 0,44% 1,79% -2,77 

Index 0,70% 3,86%   0,93% 2,49%   0,93% 1,92%   0,94% 1,56%   0,89% 1,08%   0,90% 0,97%   0,90% 0,99%   
                                            

6 Vinnare 1,40% 4,99% 1,72 1,54% 3,56% 2,44 1,52% 2,51% 3,30 1,42% 1,90% 3,62 1,36% 1,34% 4,58 1,36% 1,37% 4,18 1,29% 1,41% 3,34 

6 Förlorare 0,06% 5,70% -1,58 0,24% 3,18% -2,60 0,36% 3,18% -3,07 0,49% 2,02% -2,48 0,57% 1,46% -2,40 0,61% 1,11% -2,74 0,72% 1,14% -1,20 

6 V-F 1,34% 6,07% 1,27 1,30% 3,39% 1,63 1,16% 2,29% 1,61 0,93% 1,95% 0,35 0,79% 1,65% -0,50 0,75% 1,66% -0,82 0,57% 1,70% -1,72 

Index 0,75% 3,77%   0,87% 2,43%   0,87% 1,87%   0,88% 1,51%   0,86% 1,08%   0,87% 0,97%   0,84% 0,95%   
                                            

12 Vinnare 1,54% 4,85% 2,40 1,69% 3,49% 3,26 1,51% 2,51% 3,67 1,35% 1,78% 3,99 1,42% 1,43% 5,03 1,35% 1,37% 4,28 1,23% 1,38% 3,51 

12 Förlorare -0,05% 5,88% -1,52 0,21% 3,32% -2,27 0,40% 3,32% -2,10 0,64% 2,21% -0,77 0,59% 1,35% -2,09 0,65% 1,07% -2,00 0,69% 1,02% -0,70 

12 V-F 1,59% 5,98% 2,05 1,47% 3,81% 2,27 1,11% 2,54% 1,63 0,70% 1,92% -0,49 0,83% 1,40% 0,08 0,70% 1,66% -0,99 0,54% 1,58% -1,49 

Index 0,64% 3,78%   0,80% 2,43%   0,79% 1,85%   0,78% 1,43%   0,82% 1,08%   0,84% 0,98%   0,76% 0,91%   
                                            

24 Vinnare 1,25% 4,72% 1,87 1,44% 3,25% 2,79 1,43% 2,35% 3,57 1,39% 1,86% 3,80 1,38% 1,63% 3,82 1,25% 1,45% 3,17 1,07% 1,51% 2,61 

24 Förlorare 0,01% 6,06% -1,10 0,32% 3,73% -1,26 0,41% 2,61% -1,57 0,58% 2,07% -1,29 0,61% 1,32% -2,03 0,66% 1,04% -1,83 0,64% 0,94% -0,29 

24 V-F 1,24% 5,59% 1,56 1,11% 3,36% 1,51 1,02% 2,34% 1,45 0,81% 1,90% 0,08 0,78% 1,55% -0,47 0,59% 1,76% -1,47 0,43% 1,92% -1,21 

Index 0,54% 3,76%   0,70% 2,42%   0,74% 1,84%   0,80% 1,47%   0,84% 1,12%   0,83% 1,02%   0,67% 0,91%   
                                            

136 Vinnare 1,14% 4,93% 1,37 1,33% 3,46% 1,96 1,28% 2,64% 2,31 1,28% 2,14% 2,56 1,24% 1,75% 2,63 1,02% 1,51% 1,89 0,70% 1,38% 1,43 

36 Förlorare -0,11% 6,01% -1,36 0,37% 3,76% -1,24 0,45% 2,65% -1,38 0,58% 2,11% -1,23 0,63% 1,34% -1,53 0,71% 1,03% -0,35 0,67% 0,95% 1,88 

36 V-F 1,25% 0,80% 1,67 0,96% 3,11% 0,78 0,83% 2,27% 0,35 0,70% 1,82% -0,67 0,61% 1,63% -1,41 0,31% 1,75% -2,57 0,03% 1,87% -2,20 

Index 0,58% 3,85%   0,76% 2,50%   0,76% 1,89%   0,81% 1,52%   0,82% 1,16%   0,74% 1,04%   0,48% 0,79%   
                                            

60 Vinnare 0,81% 5,54% 0,79 1,02% 3,82% 1,26 0,98% 2,91% 1,51 0,93% 2,32% 1,48 0,93% 1,95% 1,73 0,58% 1,61% 0,79 -0,17% 0,39% -4,61 

60 Förlorare -0,05% 6,53% -0,75 0,44% 4,08% -0,37 0,52% 2,87% -0,17 0,74% 2,25% 0,67 0,80% 1,39% 1,53 0,82% 1,03% 3,40 0,86% 1,02% 6,11 

60 V-F 0,86% 4,20% 1,17 0,59% 2,92% 0,03 0,46% 2,12% -0,55 0,19% 1,60% -2,67 0,13% 1,47% -3,06 -0,24% 1,62% -3,84 -1,04% 1,09% -7,78 

Index 0,41% 4,11%   0,58% 2,65%   0,56% 1,98%   0,60% 1,58%   0,58% 1,17%   0,44% 0,97%   0,06% 0,28%   
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Appendix 1b: Standardavvikelse 
Genomsnittliga månatliga avkastningar baserade på historiska standardavvikelser för sammanlagt 28 olika strategier. För varje 
portföljbildningsstrategi redovisas även genomsnittlig avkastnings Index för samtliga 456 undersökningsfonder, dess standardavvikelse och 
 t-värde.  
  

    F1     F3     F6     F12     F24     F36     F60   

B Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde 
                                            

3 Hög 0,63% 7,34% -0,16 1,16% 4,60% 0,65 1,28% 3,43% 1,32 1,28% 2,50% 1,76 1,32% 1,55% 3,35 1,36% 0,79% 4,16 1,46% 1,30% 4,60 

3 Låg -0,01% 1,01% -9,57 0,08% 0,62% -18,32 0,09% 0,46% -24,35 0,20% 0,44% -21,64 0,16% 0,26% -33,70 0,16% 0,26% -34,11 0,17% 0,36% -21,71 

3 Hög-Låg 0,64% 7,24% -0,14 1,08% 4,58% 0,42 1,19% 3,43% 0,98 1,09% 2,42% 0,78 1,16% 1,56% 2,03 1,20% 1,34% 2,66 1,28% 1,34% 3,06 

Index 0,72% 3,89%   0,94% 2,50%   0,94% 1,92%   0,94% 1,57%   0,89% 1,08%   0,90% 0,97%   0,90% 0,99%   

                                            

6 Hög 0,58% 7,19% -0,33 1,10% 4,70% 0,59 1,17% 3,33% 1,13 1,25% 2,46% 1,92 1,33% 1,58% 3,66 1,41% 1,39% 4,54 1,45% 1,27% 5,08 

6 Låg -0,04% 0,83% -10,84 -0,01% 0,59% -19,87 0,05% 0,59% -22,54 0,19% 0,40% -22,28 0,17% 0,33% -25,47 0,17% 0,31% -26,69 0,17% 0,31% -23,26 

6 Hög-Låg 0,62% 7,20% -0,26 1,11% 4,77% 0,62 1,13% 3,38% 0,94 1,06% 2,46% 0,94 1,16% 1,65% 2,21 1,24% 1,45% 3,00 1,28% 1,29% 3,58 

Index 0,76% 3,78%   0,88% 2,45%   0,88% 1,88%   0,88% 1,51%   0,86% 1,08%   0,87% 0,96%   0,85% 0,95%   

                                            

12 Hög 0,81% 6,78% 0,32 1,30% 4,35% 1,45 1,26% 3,05% 1,97 1,32% 2,22% 3,07 1,40% 1,40% 4,96 1,49% 1,27% 5,92 1,42% 1,14% 5,95 

12 Låg 0,48% 2,11% -1,00 0,40% 0,89% -5,81 0,38% 0,89% -7,34 0,30% 0,53% -11,19 0,28% 0,39% -16,72 0,28% 0,41% -15,69 0,25% 0,37% -14,60 

12 Hög-Låg 0,33% 6,54% -0,63 0,89% 4,12% 0,27 0,88% 2,88% 0,41 1,02% 2,18% 1,40 1,12% 1,38% 2,57 1,21% 1,24% 3,48 1,17% 1,11% 3,77 

Index 0,65% 3,74%   0,81% 2,43%   0,79% 1,84%   0,78% 1,43%   0,82% 1,07%   0,84% 0,97%   0,77% 0,91%   

                                            

c 0,81% 6,40% 0,50 1,26% 4,29% 1,57 1,29% 3,02% 2,22 1,40% 2,25% 3,25 1,43% 1,39% 4,89 1,45% 1,07% 6,43 1,39% 1,12% 6,25 

24 Låg 0,64% 2,56% 0,41 0,56% 1,37% -1,37 0,55% 1,06% -2,23 0,50% 0,74% -4,77 0,45% 0,62% -7,36 0,45% 0,64% -6,57 0,39% 0,61% -4,49 

24 Hög-Låg 0,17% 5,67% -0,84 0,70% 3,75% -0,04 0,74% 2,57% -0,01 0,91% 2,05% 0,65 0,99% 1,19% 1,40 1,01% 0,94% 2,11 1,00% 0,96% 3,30 

Index 0,55% 3,73%   0,71% 2,42%   0,74% 1,83%   0,79% 1,46%   0,84% 1,11%   0,83% 1,01%   0,67% 0,91%   
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Appendix 1c: Sharpekvot 
Genomsnittliga månatliga avkastningar baserade på historiska Sharpekvoter för sammanlagt 49 olika strategier. För varje 
portföljbildningsstrategi redovisas även genomsnittlig avkastnings Index för samtliga 456 undersökningsfonder, dess standardavvikelse och  
t-värde.   
 

    F1     F3     F6     F12     F24     F36     F60   
B Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde 
                                            
1 Hög 1,26% 4,44% 2,20 1,22% 3,13% 2,20 1,10% 2,49% 1,97 1,12% 1,65% 2,66 1,10% 1,27% 2,80 0,97% 1,27% 1,59 0,81% 1,21% 1,50 

1 Låg 0,12% 3,19% -1,71 0,35% 2,00% -2,37 0,44% 1,40% -2,68 0,55% 1,22% -2,44 0,67% 1,05% -1,64 0,62% 0,97% -2,29 0,62% 1,08% -0,18 

1 Hög-Låg 1,14% 4,16% 1,98 0,88% 2,70% 0,84 0,66% 2,03% -0,46 0,57% 1,33% -2,00 0,42% 1,14% -4,25 0,35% 1,20% -4,48 0,18% 1,07% -4,64 

Index 0,53% 3,62%   0,70% 2,31%   0,73% 1,75%   0,78% 1,39%   0,81% 1,07%   0,80% 1,02%   0,64% 0,93%   
                                            

3 Hög 1,20% 4,26% 2,09 1,11% 3,25% 1,63 1,09% 2,34% 2,02 1,11% 1,62% 2,66 1,08% 1,27% 2,66 1,03% 0,79% 2,06 0,82% 1,28% 1,53 

3 låg 0,15% 2,98% -1,67 0,37% 1,93% -2,29 0,56% 1,57% -1,41 0,62% 1,26% -1,57 0,64% 1,00% -2,13 0,66% 0,93% -1,85 0,64% 1,00% 0,04 

3 Höh-Låg 1,05% 3,92% 1,76 0,74% 2,60% 0,16 0,53% 1,84% -1,38 0,49% 1,36% -2,72 0,44% 1,19% -3,81 0,37% 1,29% -3,96 0,18% 1,10% -4,56 

Index 0,53% 3,61%   0,71% 2,31%   0,73% 1,75%   0,78% 1,39%   0,81% 1,07%   0,80% 1,01%   0,64% 0,93%   
                                            

6 Hög 1,00% 4,30% 1,44 1,19% 3,13% 2,04 1,23% 2,19% 3,00 1,17% 1,57% 3,22 1,16% 1,28% 3,39 1,10% 1,38% 2,50 0,90% 1,32% 2,12 

6 Låg 0,35% 3,06% -0,76 0,61% 2,02% -0,59 0,65% 2,02% -0,61 0,70% 1,33% -0,68 0,72% 1,00% -1,13 0,74% 1,02% -0,75 0,70% 1,03% 0,61 

6 Hög-Låg 0,65% 3,77% 0,43 0,58% 2,60% -0,58 0,58% 1,77% -1,01 0,47% 1,37% -2,84 0,45% 1,27% -3,50 0,36% 1,40% -3,68 0,20% 1,03% -4,52 

Index 0,52% 3,62%   0,70% 2,31%   0,70% 1,75%   0,77% 1,39%   0,81% 1,07%   0,80% 1,02%   0,64% 0,94%   
                                            

12 Hög 1,08% 4,24% 1,70 1,24% 2,88% 2,38 1,20% 2,15% 2,81 1,15% 1,66% 2,78 1,20% 1,47% 3,19 1,16% 1,46% 2,80 0,93% 1,41% 2,13 

12 Låg 0,25% 2,91% -1,22 0,41% 1,80% -2,08 0,59% 1,80% -1,07 0,67% 1,35% -1,02 0,62% 0,91% -2,48 0,63% 0,87% -2,21 0,67% 1,04% 0,27 

12 Hög-Låg 0,83% 3,39% 1,18 0,82% 2,30% 0,69 0,61% 1,71% -0,84 0,48% 1,35% -2,76 0,58% 1,25% -2,20 0,52% 1,33% -2,41 0,26% 0,86% -4,54 

Index 0,53% 3,62%   0,70% 2,31%   0,73% 1,74%   0,78% 1,39%   0,81% 1,07%   0,80% 1,02%   0,64% 0,93%   
                                            

24 Hög 1,03% 4,23% 1,47 1,20% 2,91% 2,18 1,22% 2,13% 2,85 1,22% 1,66% 3,18 1,23% 1,48% 3,24 1,13% 1,33% 2,71 1,01% 1,47% 2,48 

24 Låg 0,21% 3,16% -1,26 0,45% 2,14% -1,38 0,52% 1,74% -1,46 0,57% 1,49% -1,70 0,65% 0,95% -1,99 0,60% 0,86% -2,60 0,51% 0,79% -1,63 

24 Hög-Låg 0,82% 3,42% 1,07 0,75% 2,27% 0,36 0,70% 1,74% -0,15 0,65% 1,37% -1,10 0,58% 1,16% -2,30 0,53% 1,05% -2,81 0,50% 1,13% -1,20 

Index 0,53% 3,61%   0,69% 2,31%   0,72% 1,74%   0,78% 1,39%   0,81% 1,08%   0,80% 1,02%   0,64% 0,94%   
                                            

36 Hög 1,00% 4,25% 1,21 1,18% 2,97% 1,83 1,15% 2,29% 2,21 1,14% 1,89% 2,30 1,04% 1,54% 1,80 0,90% 1,39% 1,43 0,69% 1,42% 1,59 

36 Låg 0,15% 3,81% -1,34 0,23% 2,43% -2,40 0,31% 1,86% -2,58 0,44% 1,53% -2,39 0,55% 1,04% -2,48 0,43% 0,78% -3,56 0,30% 0,50% -2,16 

36 Hög-Låg 0,86% 0,53% 1,05 0,95% 2,18% 1,21 0,84% 1,64% 0,87 0,70% 1,26% -0,55 0,49% 1,06% -3,06 0,47% 1,05% -2,37 0,38% 1,37% -0,33 

Index 0,57% 3,65%   0,73% 2,34%   0,72% 1,76%   0,76% 1,42%   0,78% 1,13%   0,70% 1,04%   0,43% 0,84%   
                                            

60 Hög 0,57% 4,52% 0,32 0,70% 3,07% 0,51 0,67% 2,30% 0,65 0,60% 1,88% 0,37 0,71% 1,76% 1,05 0,40% 1,40% 0,25 -0,17% 0,30% -2,50 

60 Låg 0,49% 4,10% 0,15 0,57% 2,59% 0,04 0,60% 1,86% 0,41 0,63% 1,41% 0,72 0,63% 1,14% 0,92 0,45% 0,99% 0,80 0,04% 0,35% 2,65 

60 Hög-Låg 0,08% 3,11% -1,25 0,13% 2,01% -2,28 0,07% 1,36% -3,61 -0,03% 0,98% -6,02 0,08% 0,90% -4,76 -0,05% 0,90% -4,17 -0,22% 0,29% -3,79 

Index 0,43% 3,79%   0,56% 2,43%   0,53% 1,80%   0,54% 1,42%   0,52% 1,12%   0,36% 0,97%   -0,08% 0,26%   
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Appendix 1d: Stutzer risk 
Genomsnittliga månatliga avkastningar baserade på historiska Stutzer värden för sammanlagt 42 olika strategier. För varje 
portföljbildningsstrategi redovisas även genomsnittlig avkastnings Index för samtliga 456 undersökningsfonder, dess standardavvikelse och  
t-värde.  
  

    F1     F3     F6     F12     F24     F36     F60   

B Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde 
                                            
3 Hög 0,66% 7,32% -0,12 1,18% 4,62% 0,69 1,28% 3,41% 1,32 1,26% 2,48% 1,67 1,30% 1,54% 3,25 1,35% 0,79% 4,07 1,45% 1,30% 4,53 

3 Låg -0,01% 1,01% -9,64 0,08% 0,62% -18,18 0,09% 0,47% -23,50 0,20% 0,45% -21,35 0,16% 0,26% -33,57 0,16% 0,26% -33,95 0,18% 0,38% -20,86 

3 Hög-Låg 0,67% 7,22% -0,10 1,09% 4,60% 0,46 1,19% 3,41% 0,96 1,07% 2,40% 0,67 1,14% 1,55% 1,93 1,19% 1,34% 2,58 1,27% 1,34% 2,96 

Index 0,72% 3,89%   0,94% 2,50%   0,94% 1,92%   0,94% 1,57%   0,89% 1,08%   0,90% 0,97%   0,90% 1,00%   

                                            

6 Hög 0,70% 7,13% -0,13 1,20% 4,56% 0,90 1,24% 3,23% 1,45 1,30% 2,43% 2,21 1,34% 1,48% 4,06 1,39% 1,30% 4,75 1,44% 1,18% 5,39 

6 Låg -0,15% 0,98% -11,41 -0,07% 0,65% -19,10 -0,03% 0,65% -25,36 0,14% 0,32% -29,44 0,14% 0,26% -33,34 0,14% 0,25% -33,81 0,14% 0,24% -30,85 

6 Hög-Låg 0,85% 7,14% 0,15 1,27% 4,65% 1,08 1,27% 3,30% 1,53 1,15% 2,46% 1,44 1,20% 1,54% 2,75 1,25% 1,36% 3,35 1,30% 1,18% 4,12 

Index 0,77% 3,76%   0,88% 2,43%   0,88% 1,88%   0,88% 1,50%   0,85% 1,06%   0,86% 0,96%   0,84% 0,95%   

                                            

12 Hög 0,78% 6,90% 0,26 1,24% 4,51% 1,29 1,23% 3,16% 1,83 1,27% 2,21% 2,84 1,38% 1,29% 5,27 1,33% 1,17% 5,01 1,26% 0,96% 5,52 

12 Låg 0,09% 0,90% -7,81 0,10% 0,51% -17,32 0,11% 0,51% -22,10 0,12% 0,32% -24,90 0,17% 0,26% -29,62 0,18% 0,23% -31,83 0,17% 0,19% -31,69 

12 Hög-Låg 0,68% 6,78% 0,09 1,14% 4,48% 1,01 1,12% 3,15% 1,40 1,14% 2,20% 2,16 1,21% 1,30% 3,63 1,16% 1,19% 3,23 1,10% 0,91% 3,92 

Index 0,64% 3,72%   0,79% 2,41%   0,77% 1,82%   0,76% 1,40%   0,81% 1,05%   0,82% 0,96%   0,75% 0,92%   

                                            

24 Köp 0,70% 6,20% 0,35 1,15% 4,04% 1,41 1,26% 2,88% 2,27 1,43% 2,14% 3,64 1,45% 1,50% 4,87 1,44% 1,43% 4,83 1,17% 1,24% 4,14 

24 Sälj 0,07% 0,77% -7,33 0,10% 0,44% -16,47 0,11% 0,32% -23,54 0,12% 0,23% -33,86 0,12% 0,19% -41,00 0,12% 0,18% -42,25 0,10% 0,12% -42,52 

24 Köp-Sälj 0,63% 6,15% 0,21 1,05% 4,05% 1,10 1,15% 2,89% 1,80 1,31% 2,13% 3,00 1,33% 1,49% 3,99 1,32% 1,40% 4,01 1,07% 1,19% 3,48 

Index 0,53% 3,63%   0,69% 2,32%   0,73% 1,76%   0,78% 1,39%   0,81% 1,07%   0,81% 1,02%   0,64% 0,94%   

                                            

36 Hög 1,05% 5,94% 0,95 1,38% 3,95% 1,98 1,40% 2,92% 2,74 1,46% 2,29% 3,50 1,51% 1,82% 4,34 1,40% 1,80% 3,30 0,74% 1,15% 2,41 

36 Låg 0,08% 0,53% -11,15 0,08% 0,31% -24,15 0,07% 0,22% -34,29 0,07% 0,13% -61,88 0,06% 0,08% -96,90 0,06% 0,08% -51,72 0,05% 0,05% -32,65 

36 Hög-Låg 0,97% 0,99% 0,80 1,30% 3,99% 1,73 1,32% 2,97% 2,41 1,39% 2,31% 3,15 1,45% 1,81% 3,99 1,34% 1,79% 2,97 0,69% 1,14% 2,20 

Index 0,57% 3,66%   0,72% 2,35%   0,71% 1,76%   0,76% 1,42%   0,79% 1,13%   0,71% 1,04%   0,44% 0,84%   

                                            

60 Hög 0,85% 6,50% 0,70 1,11% 4,34% 1,37 1,05% 3,22% 1,71 1,11% 2,62% 2,26 1,10% 2,07% 2,74 0,79% 1,85% 2,13 -0,14% 0,44% -1,17 

60 Låg 0,02% 0,41% -11,12 0,03% 0,22% -26,77 0,03% 0,15% -35,52 0,02% 0,08% -65,20 0,02% 0,05% -99,59 0,02% 0,05% -64,74 0,03% 0,03% 25,45 

60 Hög-Låg 0,83% 6,49% 0,67 1,09% 4,39% 1,29 1,02% 3,25% 1,60 1,08% 2,64% 2,15 1,08% 2,09% 2,62 0,77% 1,86% 1,99 -0,17% 0,46% -1,64 

Index 0,00434 0,03818   0,56% 2,45%   0,53% 1,81%   0,54% 1,43%   0,52% 1,13%   0,36% 0,98%   -0,08% 0,26%   
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Appendix 1e: Kapitalflöde 
Genomsnittliga månatliga avkastningar baserade på historiska standardavvikelser för sammanlagt 20 olika strategier. För varje 
portföljbildningsstrategi redovisas även genomsnittlig avkastnings Index för samtliga 456 undersökningsfonder, dess standardavvikelse och 
 t-värde.  

    F1     F3     F6     F12     F24   

B Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde Avk Std t-värde 
                                
1 Hög 0,81% 3,98% 0,95 0,91% 2,45% 1,24 0,72% 1,93% 0,91 0,71% 1,58% 0,63 0,91% 0,97% 0,47 

1 Låg 0,05% 4,18% -0,58 0,31% 2,44% -0,72 0,37% 2,03% -0,49 0,60% 1,53% 0,10 0,85% 0,92% 0,07 

1 Hög-Låg 0,76% 2,84% 1,20 0,60% 1,38% 0,39 0,35% 0,84% -1,42 0,11% 0,78% -4,52 0,06% 0,51% -10,21 

Index 0,35% 3,85%   0,53% 2,31%   0,50% 1,81%   0,58% 1,44%   0,84% 0,86%   

                                

3 Hög 0,95% 4,13% 0,94 0,80% 2,54% 0,85 0,63% 1,93% 0,54 0,73% 1,54% 0,51 0,94% 0,93% 0,48 

3 Låg 0,15% 3,98% -0,66 0,32% 2,54% -0,63 0,45% 2,08% -0,15 0,68% 1,56% 0,28 0,93% 0,88% 0,45 

3 Hög-Låg 0,81% 1,75% 1,56 0,47% 1,06% -0,36 0,18% 1,85% -3,31 0,05% 0,64% -6,64 0,01% 0,84% -12,83 

Index 0,47% 3,74%   0,52% 2,33%   0,49% 1,86%   0,62% 1,44%   0,87% 0,85%   

                                

6 Hög 0,63% 3,96% 0,59 0,61% 2,35% 0,39 0,56% 1,77% 0,16 0,82% 1,31% 0,31 1,06% 0,77% 0,57 

6 Låg 0,02% 4,01% -0,60 0,39% 2,53% -0,31 0,49% 2,53% -0,11 0,75% 1,47% -0,07 1,01% 0,76% 0,15 

6 Hög-Låg 0,60% 1,49% 1,44 0,22% 0,86% -2,44 0,07% 0,62% -5,52 0,07% 0,39% -12,86 0,05% 0,32% -18,33 

Index 0,33% 3,72%   0,49% 2,33%   0,49% 1,85%   0,77% 1,35%   0,99% 0,74%   

                                

12 Hög 0,80% 3,64% 0,26 0,91% 1,94% 0,06 0,97% 1,26% -0,04 1,18% 0,78% 0,10 1,25% 0,42% -0,12 

12 Låg 0,47% 3,98% -0,39 0,80% 2,15% -0,35 0,97% 2,15% -0,04 1,17% 0,88% 0,08 1,24% 0,43% -0,24 

12 Hög-Låg 0,33% 1,07% -2,38 0,12% 1,98% -10,03 0,00% 0,46% -15,16 0,00% 0,83% -25,10 0,01% 0,45% -33,77 

Index 0,68% 3,57%   0,90% 1,97%   0,97% 1,34%   1,16% 0,83%   1,26% 0,45%   
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Appendix 2 Genomsnittlig månatlig avkastning för MSCI World Index 
 

Månatlig noteringar av MSCI för Sharpekvoten och ålder 

  F1   F3   F6   F12   F24   F36   F60  
  MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std 

B1 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 
B3 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 
B6 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 

B12 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 
B24 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 
B36 0,71% 4,32% 0,72% 2,48% 0,70% 1,79% 0,69% 1,40% 0,68% 1,19% 0,62% 1,11% 0,30% 0,79% 
B60 0,57% 4,63% 0,46% 2,61% 0,48% 1,86% 0,46% 1,41% 0,39% 1,15% 0,24% 0,96% -0,11% 0,31% 

 

Månatliga noteringar av MSCI för avkastning, Stutzer index och standardavvikelse 

  F1    F3    F6    F12    F24    F36    F60   
 MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std 

b1 0,68% 4,01% 0,67% 2,29% 0,69% 1,66% 0,71% 1,29% 0,72% 1,06% 0,75% 1,01% 0,71% 0,93% 
B3 0,66% 4,01% 0,69% 2,29% 0,71% 1,66% 0,71% 1,30% 0,72% 1,07% 0,75% 1,02% 0,70% 0,94% 
B6 0,69% 4,02% 0,71% 2,30% 0,71% 1,67% 0,70% 1,31% 0,71% 1,08% 0,75% 1,03% 0,68% 0,94% 
B12 0,67% 4,07% 0,67% 2,33% 0,67% 1,67% 0,66% 1,31% 0,71% 1,08% 0,74% 1,03% 0,63% 0,94% 
B24 0,64% 4,19% 0,66% 2,40% 0,66% 1,74% 0,70% 1,36% 0,73% 1,15% 0,72% 1,11% 0,52% 0,94% 
B36 0,71% 4,32% 0,72% 2,48% 0,70% 1,79% 0,69% 1,40% 0,68% 1,19% 0,62% 1,11% 0,30% 0,79% 
B60 0,57% 4,63% 0,46% 2,61% 0,48% 1,86% 0,46% 1,43% 0,39% 1,15% 0,24% 0,96% -0,11% 0,31% 

 

Månatliga noteringar av MSCI för kapitalflöde, fondförmögenhet, volym och trading activity 

  F1    F3    F6    F12    F24   
 MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std MSCI Std 

b1 0,38% 4,29% 0,46% 2,47% 0,50% 1,77% 0,52% 1,38% 0,76% 1,49% 
B3 0,54% 4,14% 0,58% 2,40% 0,56% 1,76% 0,61% 1,32% 0,84% 1,32% 
B6 0,48% 4,18% 0,58% 2,40% 0,56% 1,76% 0,61% 1,32% 0,84% 1,32% 

B12 0,69% 4,08% 0,87% 2,23% 0,99% 1,28% 1,12% 0,70% 1,13% 0,71% 
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Appendix 3 Jensens Alfa 
 

3a Historiska avkastningar 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 b1f36 b1f60 
vinnare 0,0127 0,0148 0,0068 0,0068 0,0067 0,0059 0,0060 
förlorare 0,0006 0,0009 0,0022 0,0011 0,0028 0,0037 0,0045 

v-f 0,0121 0,0094 0,0046 0,0057 0,0038 0,0021 0,0016 
                
  b3f1 b3f3 b3f6 b3f12 b3f24 b3f36 b3f60 

vinnare 0,0127 0,0084 0,0066 0,0070 0,0069 0,0061 0,0058 
förlorare -0,0020 0,0002 -0,0006 -0,0012 0,0011 0,0029 0,0042 

v-f 0,0148 0,0082 0,0072 0,0083 0,0058 0,0032 0,0016 
                
  b6f1 b6f3 b6f6 b6f12 b6f24 b6f36 b6f60 

vinnare 0,0121 0,0095 0,0084 0,0075 0,0072 0,0060 0,0046 
förlorare -0,0014 -0,0030 -0,0026 -0,0021 0,0001 0,0028 0,0042 

v-f 0,0135 0,0124 0,0110 0,0096 0,0071 0,0032 0,0004 
                
  b12f1 b12f3 b12f6 b12f12 b12f24 b12f36 b12f60 

vinnare 0,0135 0,0113 0,0088 0,0072 0,0069 0,0056 0,0041 
förlorare -0,0022 -0,0025 -0,0015 -0,0005 0,0008 0,0040 0,0052 

v-f 0,0157 0,0139 0,0103 0,0076 0,0061 0,0016 -0,0011 
                
  b24f1 b24f3 b24f6 b24f12 b24f24 b24f36 b24f60 

vinnare 0,0104 0,0091 0,0079 0,0066 0,0050 0,0037 0,0033 
förlorare -0,0016 -0,0021 -0,0023 -0,0010 0,0020 0,0054 0,0066 

v-f 0,0120 0,0112 0,0102 0,0076 0,0030 -0,0017 -0,0033 
                
  b36f1 b36f3 b36f6 b36f12 b36f24 b36f36 b36f60 

vinnare 0,0089 0,0066 0,0052 0,0044 0,0035 0,0022 0,0019 
förlorare -0,0030 -0,0021 -0,0022 -0,0006 0,0031 0,0064 0,0075 

v-f 0,0119 0,0087 0,0074 0,0050 0,0004 -0,0042 -0,0056 
                
  b60f1 b60f3 b60f6 b60f12 b60f24 b60f36 b60f60 

vinnare 0,0059 0,0048 0,0037 0,0030 0,0033 0,0020 -0,0004 
förlorare -0,0023 0,0000 0,0002 0,0026 0,0052 0,0075 0,0082 

v-f 0,0082 0,0048 0,0036 0,0004 -0,0019 -0,0055 -0,0087 
 

3b Avgifter 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 b1f36 b1f60 
hög 0,002211995 0,006612646 0,002002054 0,002470946 0,003112271 0,002750133 0,001302736 
låg 0,004462846 0,003289918 0,002003146 0,001207222 0,001663365 0,002114317 0,004348527 

hög-låg -0,00225085 -0,001384838 -1,09194E-06 0,001263724 0,001448907 0,000635816 -0,00304579 
 

3c Ålder 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 b1f36 b1f60 
gammal 0,00353933 0,005734129 0,001587507 0,000919761 0,000954787 0,000761626 0,000585955 

ny 0,002337192 0,006662677 0,001086759 0,000667428 0,001344487 0,00275596 0,003303392 

g-n 0,001202138 -0,000928548 0,000500748 0,000252334 -0,000389699 -0,001994334 -0,002717437 
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3 d Stutzer Index 

  b3f1 b3f3 b3f6 b3f12 b3f24 b3f36 b3f60 
hög 0,003511365 0,003905982 0,003188002 0,003994122 0,006309536 0,008076914 0,010128895 
låg -0,00017017 0,000742953 0,000684734 0,001497287 0,001043233 0,000752412 0,000394363 

hög-låg 0,003681539 0,003163029 0,002503268 0,002496835 0,005266304 0,007324502 0,009734533 
                
  b6f1 b6f3 b6f6 b6f12 b6f24 b6f36 b6f60 

hög 0,003584214 0,00373412 0,002763792 0,00412646 0,006785972 0,008700624 0,010551884 
låg -0,00147263 -0,000558015 -0,00014386 0,00131793 0,001042113 0,000777931 0,000438632 

hög-låg 0,005056843 0,004292135 0,002907652 0,00280853 0,005743859 0,007922693 0,010113252 
                
  b12f1 b12f3 b12f6 b12f12 b12f24 b12f36 b12f60 

hög 0,004771151 0,00480072 0,003812531 0,005046052 0,007335834 0,008177563 0,00897894 
låg 0,000798655 0,000927252 0,000821992 0,000757218 0,001076565 0,000930192 0,000720551 

hög-låg 0,003972496 0,003873468 0,002990539 0,004288834 0,006259269 0,007247371 0,008258389 
                
  b24f1 b24f3 b24f6 b24f12 b24f24 b24f36 b24f60 

hög 0,004062946 0,004538458 0,004424481 0,006146275 0,006350206 0,006398104 0,00578492 
låg 0,000552745 0,000809016 0,000875846 0,000849562 0,000693796 0,00055102 0,000574804 

hög-låg 0,003510201 0,003729442 0,003548635 0,005296714 0,00565641 0,005847084 0,005210116 
                
  b36f1 b36f3 b36f6 b36f12 b36f24 b36f36 b36f60 

hög 0,007348005 0,006131085 0,005135864 0,00559252 0,005731242 0,005204635 0,003548865 
låg 0,000748186 0,000809904 0,000761649 0,000597634 0,000421559 0,000404631 0,000394405 

hög-låg 0,006599818 0,00532118 0,004374215 0,004994886 0,005309683 0,004800004 0,00315446 
                
  b60f1 b60f3 b60f6 b60f12 b60f24 b60f36 b60f60 

hög 0,005949628 0,00480164 0,003672333 0,004125618 0,004732255 0,003498577 4,06153E-05 
låg 0,000250525 0,000348377 0,000351967 0,000266524 0,000222543 0,000271203 0,000241777 

hög-låg 0,005699103 0,004453263 0,003320365 0,003859094 0,004509712 0,003227374 -0,000201162 
 

3e Standardavvikelse 

  b3f1 b3f3 b3f6 b3f12 b3f24 b3f36 b3f60 
hög 0,003292279 0,003790047 -0,002472487 0,003382411 0,006475929 0,005045277 0,007850028 
låg -0,00013457 0,000720071 0,000498538 0,00136481 0,001039563 0,000576977 -6,06229E-06 

hög-låg 0,003426846 0,003069976 -0,002971026 0,002017601 0,005436366 0,004468301 0,00785609 
                
  b6f1 b6f3 b6f6 b6f12 b6f24 b6f36 b6f60 

hög 0,002436933 0,002376027 0,001885371 0,003089071 0,006455303 0,005291614 0,008325758 
låg -0,000406 -8,00853E-05 0,000431314 0,001521369 0,001166541 0,000731487 6,14289E-05 

hög-låg 0,002842938 0,002456112 0,001454057 0,001567702 0,005288762 0,004560126 0,00826433 
                
  b12f1 b12f3 b12f6 b12f12 b12f24 b12f36 b12f60 

hög 0,005471758 0,005633152 0,004234359 0,005272458 0,007742372 0,006706234 0,007995532 
låg 0,004854997 0,003412117 0,002766252 0,00185894 0,00141204 0,000703899 0,000314806 

hög-låg 0,000616761 0,002221035 0,001468107 0,003413518 0,006330332 0,006002335 0,007680725 
                
  b24f1 b24f3 b24f6 b24f12 b24f24 b24f36 b24f60 

hög 0,005776887 0,005900883 0,005108443 0,006245421 0,008277361 0,007434678 0,00791035 
låg 0,006355499 0,003964921 0,003404512 0,002770561 0,001502436 0,000566033 0,000221951 

hög-låg -0,00057861 0,001935962 0,001703931 0,003474859 0,006774924 0,006868646 0,007688399 
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3f Sharpekvoten 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 b1f36 b1f60 
hög 0,010829328 0,011602789 0,005485283 0,005425921 0,004728429 0,002882119 0,002651088 
låg 0,000285298 0,003271407 0,001326199 0,001515467 0,002287039 0,002002474 0,001372023 

hög-låg 0,01054403 0,008331382 0,004159084 0,003910454 0,00244139 0,000879644 0,001279065 
                
  b3f1 b3f3 b3f6 b3f12 b3f24 b3f36 b3f60 

hög 0,010502016 0,00655581 0,005580637 0,005556538 0,005049459 0,003374559 0,002904632 
låg 0,000500221 0,001036575 0,002270885 0,002055495 0,001957305 0,002103437 0,001692782 

hög-låg 0,010001795 0,005519236 0,003309753 0,003501042 0,003092154 0,001271122 0,00121185 
                
  b6f1 b6f3 b6f6 b6f12 b6f24 b6f36 b6f60 

hög 0,008323655 0,007135802 0,007129897 0,006077497 0,005538325 0,00370938 0,002798796 
låg 0,002017428 0,002819847 0,002383731 0,002775926 0,002949965 0,002997985 0,002608107 

hög-låg 0,006306227 0,004315955 0,004746166 0,003301571 0,00258836 0,000711396 0,000190689 
                
  b12f1 b12f3 b12f6 b12f12 b12f24 b12f36 b12f60 

hög 0,009207771 0,007388589 0,006117411 0,005025467 0,004682228 0,003450826 0,002041737 
låg 0,00132639 0,001375258 0,002208018 0,002497766 0,002640574 0,002560493 0,002125048 

hög-låg 0,007881381 0,006013331 0,003909393 0,002527701 0,002041654 0,000890333 -8,33112E-05 
                
  b24f1 b24f3 b24f6 b24f12 b24f24 b24f36 b24f60 

hög 0,008323475 0,007015903 0,006216263 0,005680655 0,004457028 0,003244274 0,003127607 
låg 0,001074663 0,001496882 0,001602997 0,001050683 0,002696124 0,002394036 0,002381807 

hög-låg 0,007248812 0,00551902 0,004613266 0,004629972 0,001760904 0,000850238 0,0007458 
                
  b36f1 b36f3 b36f6 b36f12 b36f24 b36f36 b36f60 

hög 0,007879396 0,006228094 0,004992737 0,004076141 0,002608001 0,001598424 0,001813677 
låg 0,0002264 -0,001002546 -0,001264768 -0,000617774 0,001834696 0,001519546 0,002446896 

hög-låg 0,007652996 0,007230641 0,006257505 0,004693916 0,000773304 7,88787E-05 -0,000633219 
                
  b60f1 b60f3 b60f6 b60f12 b60f24 b60f36 b60f60 

hög 0,004041653 0,002762569 0,001938775 0,0010661 0,002043976 0,000945327 -0,000797467 
låg 0,003630064 0,002657043 0,002448 0,002797789 0,003398044 0,002650024 0,001388883 

hög-låg 0,000411589 0,000105526 -0,000509226 -0,001731688 -0,001354068 -0,001704698 -0,00218635 
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3g Kapitalflöde 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 
hög 0,00721 0,00866 0,00233 0,00147 0,00004 
låg -0,00047 0,00274 -0,00122 0,00053 0,00009 
hög-låg 0,00768 0,00591 0,00355 0,00094 -0,00004 
            
  b3f1 b3f3 b3f6 b3f12 b3f24 
hög 0,00723 0,00317 0,00115 0,00094 -0,00054 
låg 0,00014 -0,00073 -0,00074 0,00057 0,00024 
hög-låg 0,00709 0,00390 0,00188 0,00037 -0,00078 
            
  b6f1 b6f3 b6f6 b6f12 b6f24 
hög 0,00565 0,00241 0,00117 0,00101 0,00058 
låg -0,00032 0,00003 -0,00021 -0,00053 0,00057 
hög-låg 0,00597 0,00237 0,00138 0,00154 0,00001 
            
  b12f1 b12f3 b12f6 b12f12 b12f24 
hög 0,00881 0,00630 0,00237 0,00213 0,00446 
låg 0,00576 0,00439 0,00114 0,00258 0,00649 

hög-låg 0,00305 0,00191 0,00122 -0,00045 -0,00203 
 

3h Volym 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 
hög 0,004165409 0,007241766 0,000601049 0,003179809 0,004141462 
låg 0,002068684 0,004300032 0,001948614 0,002057864 0,002721255 

hög-låg 0,002096725 0,002941733 -0,001347565 0,001121945 0,001420208 
 

 

3i Fondstorlek 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 
stor 0,002597866 0,004619792 -0,000896338 -0,001258564 -0,006541703 
liten 0,002577967 0,005506617 0,000771229 0,001102433 -0,002408058 

s-l 1,98986E-05 -0,000886825 -0,001667567 -0,002360997 -0,004133646 
 

3j Trading activity 

  b1f1 b1f3 b1f6 b1f12 b1f24 
hög 0,003674617 0,002882112 0,000537782 6,31185E-05 0,000371928 
låg 0,000830536 0,001356713 0,001081445 0,001470239 0,000430275 

hög-låg 0,002844081 0,001525398 -0,000543663 -0,00140712 -5,83472E-05 
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Appendix 4  Lista över samtliga fonder i studien 

ABN AMRO Amerika Banco Human Pension Cicero Sverige Enter Maximal Pro Folksams Tjanstemannafond Sverige 

ABN AMRO Avkastningsfond Banco Ideell Miljo Cicero World Wide Enter Mobile Internet Folksams Tjanstemannafond Varlden 

ABN AMRO Fjarran Ostern Banco Kultur Coeli Ekvator Enter Penningmarknadsfond Gustavia Balkan 

ABN AMRO Obligationsfond Banco Likviditetsfond Coeli Horisont Enter Select Fokus Gustavia Greater Russia Small/Mid Cap 

ABN AMRO Optimal Norden Banco Offensiv Coeli Magnitud Enter Sverige Gustavia Sverige 

ABN AMRO Penningmarknad Plus Banco Samarit Pension Coeli Navigator Enter Sverige Fokus Handelsbanken 30 i Topp Index 

ABN AMRO Penningmarknadsfond Banco Smabolag Coeli Ocean Enter Trend Rantefond Handelsbanken Aktiefond Index 

ABN AMRO Russia SEK Banco Svensk Miljo Coeli Sverige Erik Penser Aktieindexfond Europa Handelsbanken Amerikafond 

ABN AMRO Ryssland Banco Teknik & Innovation Coeli Tyfon Erik Penser Aktieindexfond Japan Handelsbanken Asienfond 

ABN AMRO Sverige Bergsgard & Petersson Fond i Fond Danske Fonder Aktiv Formoge Erik Penser Aktieindexfond Sverige Handelsbanken Avkastningsfond 

ABN AMRO Sverige Referens Carlson Rantefond Koncis Danske Fonder Balanserad Erik Penser Aktieindexfond USA Handelsbanken Eurolandfond Aktie 

Aktie-Ansvar Avkastningsfond Carlson Realrantefond Danske Fonder Forsiktig Erik Penser Finansfond Handelsbanken Europafond 

Aktie-Ansvar Europa Carlson Smabolagsfond Danske Fonder Global Index Erik Penser Global Handelsbanken Europafond Index 

Aktie-Ansvar FondSelect Global Carlson Stiftelsefond Danske Fonder Global Teknologi Erik Penser Lakemedelsfond Handelsbanken Flermarknadsfond 

Aktie-Ansvar Sverige Carlson Sverige Koncis Danske Fonder Offensiv Erik Penser Likviditetsfond Handelsbanken Fond i Fond 100 

Aktiespararna Topp Sverige Carlson Sverigefond Danske Fonder SRI Global Erik Penser Obligationsfond Handelsbanken Fond i Fond 50 

AMF Pensions Aktiefond - Global Carlson Sweden Micro Cap Danske Fonder SRI Sverige Erik Penser Sverige Handelsbanken IT fond 

AMF Pensions Aktiefond - Smabolag Carlson Tillvaxtfond Danske Fonder Sverige Erik Penser Telecomfond Handelsbanken Japanfond 

AMF Pensions Aktiefond - Sverige Carlson Utlandsfond Danske Fonder Sverige Fokus Folksam LO Obligation Handelsbanken Lakemedelsfond 

AMF Pensions Aktiefond - Varlden Carnegie Fund of Funds Danske Fonder Sverige Likviditet Folksam LO Sverige Handelsbanken Latinamerikafond 

AMF Pensions Balansfond Carnegie Smabolag Danske Fonder Sverige Obligationer Folksam LO Varlden Handelsbanken Mega Sverige Index 

AMF Pensions Europafond - Euro Carnegie Sverige 
Danske Fonder Sverige 
Realrantefond Folksam LO Vastfonden Handelsbanken Nordenfond 

AMF Pensions Rantefond - Likviditet Catella Avkastningsfond Danske Fonder Sverige/Europa Folksams Aktiefond Asien 
Handelsbanken Nordiska 
Smabolagsfond 

AMF Pensions Rantefond - Sverige Catella Balanserad Danske Fonder Utland Folksams Aktiefond Europa Handelsbanken Obligationsfond 

Avanza Zero Catella Europafond Didner & Gerge Aktiefond Folksams Aktiefond Japan Handelsbanken Osteuropafond 

Banco Balanserad Catella Forsiktig East Capital Balkan Folksams Aktiefond Sverige Handelsbanken Radiohjalpsfond 

Banco Etisk Europa Catella Likviditetsfond East Capital Baltic Folksams Aktiefond USA Handelsbanken Rantefond 

Banco Etisk Global Catella Offensiv East Capital Eastern European Folksams Forvaltningsfond Handelsbanken Reavinstfond 

Banco Etisk Norden Catella Reavinstfond East Capital Russian Folksams Framtidsfond Handelsbanken Seniorbofond Aktie 

Banco Etisk Sverige Catella Team Tennisfond East Capital Turkish Folksams Globala Aktiefond Handelsbanken Seniorbofond Ranta 

Banco Etisk Sverige Special Catella Trygghetsfond Eldsjal Bistandsfond Folksams Idrottsfond Handelsbanken Smabolagsfond 

Banco Euro Top 50 Cicero Avkastningsfond Eldsjal Gavofond Folksams Obligationsfond Handelsbanken Stiftelsefond 

Banco Forsiktig Cicero Biotech & Healthcare Eldsjal Sverigefond Folksams Penningmarknadsfond Handelsbanken Sverige Index Etisk 

Banco Hjalp Cicero Easy Living Enter Maximal 
Folksams Tjanstemannafond 
Obligation Handelsbanken Sverige/Varlden 

Handelsbanken Tillvaxtmarknadsfond Lansforsakringar Mega Europa Nordea Latinamerikafond SEB Cancerfonden SEB Teknologifond 
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Handelsbanken Utlandsfond Lansforsakringar Mega Obligation Nordea Likviditetsfond SEB Emerging Marketsfond SEB Ekorren Trygghetsfond 

Handelsbanken Vardefond 
Lansforsakringar Mega 
Statsobligation Nordea Nordamerikafond SEB Etisk Globalfond SEB Trygg Placeringsfond 

HQ Afrikafond Lansforsakringar Mega Sverige Nordea Nordenfond SEB Europa Smabolagsfond SEB Utland Stiftelsefond 

HQ Likviditetsfond Lansforsakringar Nordamerikafond Nordea Obligationsfond SEB Europafond SEB Varldenfond 

HQ Obligationsfond Lansforsakringar Obligationsfond Nordea Osteuropafond SEB Fastighetsfond Simplicity Afrika 

HQ Rysslandfond 
Lansforsakringar 
Penningmarknadsfond 

Nordea Premiepensionsfond 1938-
1944 SEB Fond i Fond - Balanserad Simplicity Asien 

HQ Strategifond Lansforsakringar Pension 2010 
Nordea Premiepensionsfond 1945-
1949 SEB Fond i Fond - Global Simplicity Indien 

HQ Sverigefond Lansforsakringar Pension 2015 
Nordea Premiepensionsfond 1950-
1954 SEB Generationsfond 50-tal Simplicity Likviditet 

HQ Tillvaxtmarknadsfond Lansforsakringar Pension 2020 
Nordea Premiepensionsfond 1955-
1959 SEB Generationsfond 60-tal Simplicity Norden 

HQ Utlandsfond Lansforsakringar Pension 2025 
Nordea Premiepensionsfond 1960-
1964 SEB Generationsfond 70-tal Simplicity Nya Europa 

Ikano Svensk Aktiefond Lansforsakringar Pension 2030 
Nordea Premiepensionsfond 1965-
1969 SEB Globalfond Skandia Allt i Ett Balanserad 

Kaupthing Kina Lansforsakringar Pension 2035 
Nordea Premiepensionsfond 1970-
1974 SEB Internetfond Skandia Allt i Ett Forsiktig 

Kaupthing Penningmarknad Lansforsakringar Pension 2040 
Nordea Premiepensionsfond 1975-
1979 SEB Japanfond Skandia Allt i Ett Offensiv 

Kaupthing Smabolag Lansforsakringar Pension 2045 
Nordea Premiepensionsfond 1980-
1984 SEB Lakemedelsfond Skandia Cancerfonden 

Kaupthing Sverige Index 30 Lansforsakringar Smabolagsfond 
Nordea Premiepensionsfond 1985-
1989 SEB Likviditetsfond Skandia Europa 

KPA Etisk Aktiefond Lansforsakringar Sverigefond 
Nordea Private Banking 
Internationella Portfolj SEB Multihedge Skandia Far East 

KPA Etisk Blandfond 1 Lansforsakringar Teknologifond 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj 

SEB Nordamerika Medelstora 
Bolagsfond Skandia Fond Paraplyfond 

KPA Etisk Blandfond 2 
Lansforsakringar 
Tillvaxtmarknadsfond Nordea Rantefond SEB Nordamerika Smabolagsfond Skandia Ideer For Livet 

KPA Etisk Rantefond Lansforsakringar Totalfond Nordea Selekta Europa SEB Nordamerikafond Skandia Japan 

Lannebo Likviditet Lansforsakringar Trygghetsfond Nordea Selekta Sverige SEB Nordenfond Skandia Kapitalmarknadsfond 

Lannebo Mix Lararfond 21-44 Ar Nordea Spektra SEB Obligation Stiftelsefond Skandia Likviditetsfond 

Lannebo Smabolag Lararfond 45-58 Ar Nordea Stabil SEB Obligationsfond Skandia Penningmarknadsfond 

Lannebo Sverige Lararfond 59+ Nordea Stratega 10 SEB Optionsratter Europafond Skandia Realrantefond 

Lannebo Vision Nordea Allemansfond Alfa Nordea Stratega 100 SEB Ostersjofond/WWF Skandia Selected Global Balanserad 

Lansforsakringar Asienfond Nordea Allemansfond Beta Nordea Stratega 30 SEB Osteuropafond Skandia Selected Global Forsiktig 

Lansforsakringar Euroobligationsfond Nordea Allemansfond Olympia Nordea Stratega 50 SEB Penningmarknadsfond Skandia Selected Global Offensiv 

Lansforsakringar Europafond Nordea Avtalspensionsfond Maxi Nordea Stratega 70 SEB Schweizfond Skandia Selected Offensiv 

Lansforsakringar Fastighetsfond Nordea Avtalspensionsfond Midi Nordea Sverigefond SEB Sverige Aktiefond I Skandia Selected Strategi 

Lansforsakringar Fond-i-Fond Forsiktig Nordea Avtalspensionsfond Mini Nordea Tillvaxtbolagsfond SEB Sverige Aktiefond II Skandia Selected Utland Offensiv 

Lansforsakringar Fond-i-Fond Normal Nordea Donationsmedelsfond Nordic Equities Strategy SEB Sverige Chans/Riskfond Skandia Smabolag Europa 

Lansforsakringar Fond-i-Fond Offensiv Nordea Europafond Samaritfonden 
SEB Sverige Smabolag 
Chans/Riskfond Skandia Smabolag Sverige 

Lansforsakringar Globalfond Nordea Fjarran Osternfond SEB Aktiesparfond SEB Sverige Smabolagsfond Skandia Sverige 

Lansforsakringar Japanfond Nordea Japanfond SEB Asienfond exkl Japan SEB Sverige Stiftelsefond Skandia Time Global 
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Skandia Usa Swedbank Robur Contura Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Ohman Etisk Index Japan 

Skandia Varlden Swedbank Robur Ethica Global Mega Swedbank Robur Privatiseringsfond Ohman Etisk Index Pacific 

Skandia Varldsnaturfonden Swedbank Robur Ethica Miljo Sverige Swedbank Robur Rantefond Europa Ohman Etisk Index Sverige 

SKF Allemansfond Swedbank Robur Ethica Ranta Swedbank Robur Rantefond Pension Ohman Etisk Index USA 

Spiltan Aktiefond Sverige Swedbank Robur Ethica Stiftelse Swedbank Robur Rantefond Sverige Ohman Foretagsobligationsfonden 

Spiltan Aktiva Agare Swedbank Robur Ethica Sverige Global Swedbank Robur Ravarufond Ohman Hjart-Lungfonden 

SPP Aktiefond Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige Mega Swedbank Robur Realinvest Ohman IT-fond 

SPP Aktieindexfond Europa Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Realrantefond Ohman Medica 

SPP Aktieindexfond Global Sustainability Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Rysslandsfond Ohman Mixtur 

SPP Aktieindexfond Japan Swedbank Robur Exacta Mars Swedbank Robur Skogsfond Ohman Nordisk Miljofond 

SPP Aktieindexfond Sverige Swedbank Robur Exacta September Swedbank Robur Smabolagsfond Europa Ohman Obligationsfond 

SPP Aktieindexfond USA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Smabolagsfond Norden Ohman Penningmarknadsfond 

SPP EMU Blandfond Swedbank Robur Finansfond Swedbank Robur Smabolagsfond Sverige Ohman Realobligationsfond 

SPP Generation 40-tal Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Statspappersfond MEGA Ohman Sverigefond 

SPP Generation 50-tal Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Statsskuldvaxelfond MEGA Ohman Varumarkesfond 

SPP Generation 60-tal Swedbank Robur Hockeyfond Swedbank Robur Svensk Aktieportfolj  

SPP Generation 70-tal Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Sverigefond  

SPP Generation 80-tal Swedbank Robur IP Rantefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA  

SPP Obligationsfond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Talenten Mixfond MEGA  

Swedbank Robur Access 100 Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Talenten Rantefond Mega  

Swedbank Robur Access 25 Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Transfer 50  

Swedbank Robur Access 50 Swedbank Robur Kommunikationsfond Swedbank Robur Transfer 60  

Swedbank Robur Access 75 Swedbank Robur Medica Swedbank Robur Transfer 70  
Swedbank Robur Access Emerging 
Markets Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Transfer 80  

Swedbank Robur Access Ranta Swedbank Robur Mixfond Swedbank Robur Vasaloppsfond  

Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Mixfond MEGA Vasternorrlandsfonden  

Swedbank Robur Allemansfond I Swedbank Robur Mixfond Pension XACT Bear  

Swedbank Robur Allemansfond II Swedbank Robur Nordenfond XACT Bull  

Swedbank Robur Allemansfond III Swedbank Robur Norrmix XACT FTSE RAFI Fundamental Euro  

Swedbank Robur Allemansfond IV Swedbank Robur Obligationsfond XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden  

Swedbank Robur Allemansfond V Swedbank Robur Obligationsfond MEGA XACT OMXS30  

Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Osteuropafond XACT OMXSB  

Swedbank Robur Balkanfond Swedbank Robur Pacificfond XACT VINX30  

Swedbank Robur BRICT Swedbank Robur Penningmarknadsfond Ohman Etisk Index Europa  

 


