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Sammanfattning 
 
Examensarbetets titel:  Variabelanalys av fondavkastning- en studie under olika 

konjunkturlägen 
 
Seminariedatum:      3 juni 2010 
 
Ämne/ K urs:       NEKA31 :  Fortsättningskurs 61-90 hp Fördjupningsinriktning:         

      Finansiell ekonomi 
 
Författare:       Henrik Dyrssen, Erik Holgersson 
 
Handledare:        Hossein Asgharian 
 
Nyckelord: Variabelanalys, regressionsanalys, fondavkastning, Jensens    

alfa, konjunkturanalys. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att genomföra en variabelanalys för att se 

vilka faktorer som påverkar fondavkastning under olika 
konjunkturlägen. 

 
Metod: Variabelanalysen genomförs med hjälp av regressionsanalyser 

där vi ser hur olika oberoende variabler förhåller sig till 
fondavkastning. De variabler vi ämnar undersöka är: 
totalkostnadsandel, omsättningshastighet, standardavvikelse, 
beta, fondstorlek, Morningstar rating, antalet aktier i fonden, 
bransch tillhörighet, del i stora bolag samt duration av 
fondförvaltarbyten. 

 
T eoretiska perspektiv: I undersökningen tar vi hjälp av portföljvalsteori för att se hur 

avkastning förhåller sig till risk. Modeller som CAPM och 
Mean- Variance teorin presenteras. Även statistiskteori 
behandlas för att förklara hur vi använt oss av 
regressionsanalys. 

 
Empiri: För att se om det går att konstatera ett samband mellan våra 

variabler och fondavkastning genomför vi regressionsanalyser i 
empirin. 

 
Slutsatser : Under en ekonomisk uppgång kan vi konstatera att en 

investerare bör placera i passivt förvaltade fonder som placerar i 
mindre företag och uppvisar en hög Morningstar rating. Under 
en ekonomisk nedgångsperiod bör fokus ligga på fonder som 
uppvisar höga värden på dess totalkostnadsandel och en låg 
risk. Vår undersökning visar däremot att den enda faktorn som 
säkert ger överavkastning över en längre tidsperiod är risken. 
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Abstract 
 
T itle: Variable Analysis of Mutual Fund Return – a Study during different 

Economic Situations 
 
Seminar date:            June 3 2010 
 
Course: NEKA31 :  Advanced Economics, 61-90 Credits, Financial Economics 
 
Author: Henrik Dyrssen, Erik Holgersson 
 
Advisor: Hossein Asgharian 
 
K ey Words Variable Analysis, Regression Analysis, Mutual Fund Return, Jensen’s 

Alpha, Analysis of Economic Situations 
 
Purpose The purpose of our thesis is to complete a variable analysis to be able 

to understand which factors have the most influence on mutual fund 
returns. 

Methodology    By using regression analysis we have been able to detect what variables 
that have the most effect on mutual fund returns. The factors that 
transformed into variables are: total cost, turn-over rate, standard 
deviation, beta, fund size, Morningstar Rating, the amount of stocks in 
the mutual fund, type of industry, shares that are invested in large-cap 
and changes of fund managers. 

Theoretical Perspectives 
In the thesis we will examine how mutual fund returns are influenced 
by the risk by using the essential theoretical perspectives of portfolio 
analysis. Models like CAPM and the Mean Variance Theory will be 
presented. Furthermore we used basic statistical tools that also will be 
introduced. 

Empirical Foundation 
To be able to determine what factors that influence mutual fund return 
we have performed regression analysis, which results will be presented 
in empirical chapter. 

Conclusions During an economical bulge we can conclude that one should invest in 
passive mutual funds that are invested in small companies with a high 
Morningstar Rating. During economical recession one should focus on 
mutual funds that exhibit high cost and low risk. Our thesis concludes 
that risk is the only factor that provides a positive abnormal return over 
a long period of time. 
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1 Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 
Fonder svarar idag för en väsentlig del av de svenska hushållens finansiella tillgångar. Sverige 
är ett av de länder i världen där sparande i fonder är som mest utbrett.(Haskel 2000 s.12f)  
98 procent av Sveriges befolkning i åldersspannet 18-74 år sparar i fonder. Vid exkluderande 
av sparandet som sker till premiepensionsfonder är det 74 procent av samma åldersgrupp som 
har någon form av fondsparande. Denna siffra har ökat markant sedan mitten av 1990-talet då 
den låg runt 50 procent. (Helgesson et al 2009, s.6) Fondsparandet som andel av hushållens 
finansiella förmögenhet har även ökat kraftigt. Från att år 1980 ligga på 0,4 procent till att det 
år 2008 utgjorde 27 procent av hushållens förmögenhet. Den svenska fondmarknaden utgörs 
idag av över 4000 fonder och den totala fondförmögenheten uppgår till cirka 1200 miljarder. 
Det har hänt mycket under de senaste 10 till 15 åren vad gäller utbudet och distributionen av 
fonder. Förändringar i investerarens placeringsmöjligheter har utvidgats från att enbart ha 
möjlighet att placera i svenska aktier till att kunna investera över hela världen. Dessutom så 
har möjligheten till olika former av sparande byggts ut, från enbart direktinvesteringar i 
fonder till indirekt sparande, där pensionssparandet är det mest påtagliga exemplet. 
(Helgesson et al 2009, s.6) År 2000 utgjorde pensionssparandet cirka 30 procent av totala 
fondförmögenheten, idag utgör det cirka 60 procent. (Helgesson et al 2009, s16) I mitten av 
1990-talet infördes ett nytt pensionssystem i Sverige. En av implikationerna var att löntagarna 
fick utökade möjligheter att själva placera en del av sin pension i fonder. (Helgesson et al 
2009, s15) 
 
Konkurrensen har ökat på den Svenska fondmarknaden under 2000-talet och antalet fonder 
har stigit från runt 1500, i början av årtiondet, till dagens över 4000. Utvecklingen har gått 
snabbt och numera är antalet noterade fonder betydligt fler än enskilda aktier på 
Stockholmsbörsen. (Helgesson et al 2009, s14) Enligt fondanalytikern Anders Haskel (2000 
s.70) är förhållandet mellan risknivån och nivån på avkastningen en av de viktigaste 
faktorerna som fondsparare skall ha i beaktning. Han menar att det är viktigt att ta reda på hur 
bra betalt investeraren får för sitt risktagande. En annan viktig faktor är hur länge nuvarande 
ansvarig förvaltare har förvaltat fonden. 
 
Det finns även en rad faktorer som bör tas hänsyn till vid utvärdering av fonder. Faktorerna är 
bland annat; fondens utveckling mätt som genomsnittlig avkastning under de senaste tre och 
fem åren. Fondens risk, bedömt utifrån fondens koncentration till land och bransch samt mätt 
med statistiska mått som standardavvikelse. Fondens storlek är av vikt, samt de kostnader som 
tillkommer vid placering i fonden. Slutligen är omsättningshastigheten på fondens placeringar 
en viktig faktor att titta på.  
 
Haskel menar (2000 s.72) att utvärdering och urval av rätt fondplacering är ett betydligt mer 
komplicerat arbete än att enbart titta på det senaste halvåret eller årets utveckling. Vilket 
tyvärr många privatinvesterare gör. Problemet är att siffrorna sällan är relevanta för att visa på 
vilka fonder som har de bästa förutsättningarna på lång sikt. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Utvecklingen av fondmarknaden pekar tydligt på att framtidens sparande kommer att ligga 
mer och mer i värdepapper (Helgesson et al 2009 s.17). Det sätter högre krav på den enskilde 
privatspararen att välja var man investerar sina sparpengar. En del av den framtida pensionen 
kommer att avgöras av hur en privatsparare placerar sitt kapital. Det kan då vara nödvändigt 
att besitta fondinvesteringskunskaper. Det stora utbudet av fonder gör att det kan vara svårt 
för privatsparare att veta vilka fonder som man skall investera i. Alla fonder marknadsför sig 
tydligt gentemot privatspararen och det kan vara svårt att få ett grepp om vilka faktorer som är 
intressanta vid en investeringsbedömning. Den allmänna bilden hos privatsparare är dessutom 
att fondmarknaden är komplicerad och svår att överblicka. (www.fondmarknaden.se 2010-03-
29) 
 
Fondbolagens förening har satt upp riktlinjer för vad fondbolag måste redovisa i sina 
fondrapporter.(Fondbolagens förening 2008) Nyckeltalen som redovisas kan kännas ytterst 
fackmannamässiga och svåranalyserade.  Frågan är vilka som privatspararen skall ta hänsyn 
till om man söker en så god avkastning som möjligt?  Det finns även analysföretag, så som 
Morningstar, som sammanställer stora mängder information om fonder och dess utveckling. 
Vilken av all tillgänglig information kan en privatsparare använda då man vill bygga upp en 
god ekonomisk buffert? Ekonomin går ständigt i cykler, högkonjunkturer följs av 
lågkonjunkturer. Finns det specifika faktorer som privatsparare bör ta i beaktning vid 
ekonomiska uppgångar och nedgångar? 

1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer bör en privatsparare analysera för att generera en hög fondavkastning i olika 
konjunkturlägen?  
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att genomföra en variabelanalys för att se vilka faktorer som påverkar 
fondavkastning under olika konjunkturlägen. 

1.5 Avgränsningar 
 
För att få ett så rättvisande resultat som möjligt hade det varit det allra bästa att i vår 
undersökning ta med alla fonder som finns på den svenska fondmarknaden. Det arbete som 
skulle krävas för det åtagandet skulle med råge hamna utanför de tidsramar som vi har till 
godo. Vi har därför valt att göra vissa tydliga avgränsningar. De fonder som vi undersöker är 
koncentrerade till den svenska fondmarknaden och placerar majoriteten av sina tillgångar i 
svenska värdepapper. Avgränsningen gjordes primärt för att underlätta informationssökningen 
och för att det skulle vara enkelt för privatspararen att själv hitta den information vi utgår 
ifrån. Som vi nämner i frågeställningen så har målet med undersökningen varit att komma 
med råd till enskilda privata investerare om vilka faktorer de bör fokusera på när de ska 
investera i fonder. Med anledning av det har vi dessutom valt fonder som storleksmässigt 
ligger bland de hundra största i Sverige, då det oftast är i de fonderna som privatsparare 
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investerar sitt kapital. Vårt kriterium att informationen i undersökningen ska kunna inhämtas 
av privatspararen har även styrt oss vid valet av faktorer som kan tänkas påverka fonders 
avkastning. Vi har valt att begränsa oss till en viss del av de faktorer som det finns tillgängliga 
i fondbolags årsrapporter samt genom fondanalysföretagets Morningstars hemsida.  
 
För att kunna göra en så bred analys som möjligt har vi velat se vad som påverkar fonders 
utveckling i både hög- och lågkonjunktur. Vi har därför valt att göra vår undersökning på 
både en ekonomisk uppgångsperiod och nedgångsperiod. Uppgången fastställdes till perioden 
2005-01-01 till 2006-12-31 och den ekonomiska nedgången till perioden 2007-01-01 till 
2008-12-31. Vi valde datumen efter att ha studerat konjunkturutvecklingen för den svenska 
värdepappersmarknaden med hjälp av ett index hämtat ifrån MSCI Barra.  
 

1.6 Målgrupp 
 
Vår målgrupp är privatsparare med ett gediget ekonomiskt intresse. De ekonometriska test 
som genomförs i undersökningen kan ses som komplicerade och komplexa för den som inte 
är insatt i statistiska metoder. Det krävs således kunskap inom statistik för att tillfullo kunna 
utvärdera resultatet av undersökningen. Dock presenteras uppsatsens slutsatser så att alla 
privatsparare skall kunna tillgodogöra sig dem.  
 
1.7 Disposition 
 
Vi kommer i dispositionen gå igenom de olika byggstenarna som uppsatsen består av, för att 
sedan ge en liten inblick av vad de innehåller. 
 
Inledning – presenterar bakgrunden till valet av problemformulering och syfte. Ger en bild av 
vad läsaren kan förvänta sig av resten av uppsatsen. 
 
Praktisk referensram – Ger en genomgripande bakgrund till den fondmarknad som vi har 
idag. Först ges en inblick i fondmarknadens historia för att sedan presentera det lagrum för 
vilken fondmarknaden är uppbyggd.  
 
T eori – Går igenom de teorier som är nödvändiga för vår undersökning. Först redovisas 
portföljvalsteorier som är vitala för förståelsen av vissa av våra variabler. Sedan presenteras 
de statistiska teorier som ligger till grund för våra ekonometriska test. Avslutningsvis 
introduceras tidigare forskning om fonder. 
 
Metod – I metoden går vi igenom vår arbetsgång. Vi ger en förklaring till de val som vi har 
tagit inom ramen för uppsatsen. Kapitlet innehåller en djupgående analys av våra källor och 
deras validitet och realabilitet. Vi presenterar även våra data och hur de är operationaliserade 
till olika variabler. Vi avslutar kapitlet med en noggrann metodkritik. 
 
Hypotes – Vi går igenom varje variabel och ger en hypotes om vad vi tror att resultatet 
kommer att visa baserat på teorier och tidigare forskning.  
  
Empiri – I kapitlet redovisas resultaten av våra ekonometriska undersökningar.  
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Analys – I avsnittet analyseras empirin. Hypotesen utvärderas mot det verkliga utfallet i 
empirin. Analysen återkopplar till syftet med hjälp av variabel och konjunkturanalys. 
 
Avslutning – Avslutningsvis summerar vi vår analys till en koncis slutsats. Till sist ger vi 
några betänkligheter för framtida forskning inom fondområdet.  
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2 Praktisk referensram 
 

2.1 Fondhistorik 
 
I Sverige har möjligheten att spara i fonder funnits ända sen 1950-talet då den första 
aktiefonden startades. Det var först när den borgliga regeringen 1978 införde ett skattemässigt 
gynnsamt fondsparande som svenska folket verkligen började fatta intresse för sparformen. 
1980-talets ekonomiska uppgång på börsen gav fondsparandet en ytterligare skjuts. 1984 
ersattes skattesparandet av allemanssparandet som dock fortfarande var skattemässigt 
fördelaktigt. Avkastningen på fonderna var skattefri ända fram till 1991 års skattereform. På 
grund av de fördelaktiga skattereglerna omfattades allemansfonderna av en särskild 
lagstiftning som upphörde att gälla 1998. Sedan dess är allemansfonderna jämställda med 
andra fonder. Vid 1990-talets början tog även intresset för fonder som placerar i räntebärande 
instrument fart. Anledningen var att en lägre beskattning på ränteinkomster nyligen införts 
samt att ränteläget vid tidpunkten var gynnsamt, vilket gjorde ränteplaceringar attraktiva. 
Fram till slutet av 1980-talet var fondsparandet hos svenska investerare nästan helt inriktat på 
svenska värdepapper på grund av den valutareglering som rådde. Det begränsade svenskarnas 
möjligheter att köpa utländska värdepapper. När valutarestriktionerna togs bort 1989 så ökade 
även investeringarna i fonder som placerade i utlandet. (Haskel 2000 s.12f.) På 1990-talet 
började även en kombination av aktiefonder och räntefonder att säljas i så kallade 
blandfonder. 1994 infördes ett nytt allmänt pensionssystem i Sverige. Det som beslutades var 
att 2,5 procent av det som gick till premiepensionen fick löntagarna investera på egen hand. 
År 2000 gjordes det första valet av fonder till premiepensionen. Under slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet har flera nya avtal för tjänstepensioner tecknats där de anställda har fått 
större möjligheter att placera en del av sin tjänstepension i fonder. (Helgesson et al, 2009, 
s15)    
 
Fonder på den svenska marknaden kan delas in i två huvudgrupper. Den vanligast 
förekommande fondtypen är de så kallade öppna fonderna (från engelskans open- end funds). 
Fonderna karaktäriseras av att antalet fondandelar tillåts att öka eller minska beroende på om 
kapital kommer in i fonden eller tas ut från den. Det gör att andelarnas värde alltid stämmer 
överens med marknadsvärdet på fondens nettotillgångar. Motsatsen till öppna fonder kallas, 
inte föga förvånande, för stängda fonder (closed -end funds). I dessa är antalet andelar 
begränsade till ett i förväg fastställt antal där löpande insättningar och uttag inte är tillåtna. 
Sådana fonder förekommer endast i en mycket liten utsträckning på den svenska marknaden. 
(Haskel 2000 s.17f.) 
 
Förutom de två huvudgrupperna kan fonder även delas in efter vilken placeringsinriktning de 
har. En vanlig indelning är att skilja mellan aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Vad 
som formellt avgör vilken fondtyp en fond tillhör bestäms i skattelagstiftningen. Aktiefonder 
ska bestå av minst 75 procent aktier eller aktierelaterade instrument så som aktieoptioner. 
Räntefonder placerar i olika typer av räntebärande värdepapper, med kort eller lång löptid, 
såsom statsskuldväxlar och bostadsobligationer. (Haskel 2000 s.18f.) Blandfonder placerar 
som det låter både i aktier och räntebärande tillgångar. Fonderna brukar ha 50 till 75 procent 
av sina tillgångar i aktier och resten i räntebärande instrument. (Haskel 2000 s.40) 
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En väsentlig faktor som skiljer fondtyperna åt är vilken risk de exponeras för. Räntefonder 
anses vara säkra investeringar då de investerar i räntebärande tillgångar vilka generellt möter 
låg risk. Aktiefonder å andra sidan anses ha den högsta risken då aktier förknippas med hög 
volatilitet. (Haskel 2000 s.84) 
 

2.2 Fondlagstiftning 
 
Fonder och fondbolag på den svenska marknaden kontrolleras av Lag (2004:46) om 
investeringsfonder. Fondverksamhet får endast drivas med stöd av denna lag. (Lag (2004:46) 
om investeringsfonder 1kap 3§) En värdepappersfond definieras i lagen som en fond som 
består av finansiella tillgångar. Andelarna kan lösas in på begäran av dess andelsägare 
förutsatt att fonden bildats av kapitaltillskott från allmänheten och att den ägs av dem som 
skjutit in kapital, samt att den förvaltas enligt bestämmelser i Lag (2004:46) 5:e kapitlet.(Lag 
(2004:46) om investeringsfonder 1kap 1§ p.20) Varje investeringsfond ska dessutom ha 
enskilda fondbestämmelser som upprättats av fondbolaget. Fondbestämmelserna ska bland 
annat ange grunderna till fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen. 
Det ska även anges om fonden ger någon utdelning och om så är fallet även ange grunderna 
och sättet för utdelningen. Vidare ska det beskrivas var och hur försäljning och inlösen av 
fondandelar ska ske samt vilka avgifter fondbolaget tar vid försäljning, förvaltning och 
inlösen av andelar. Dessutom ska fondbolagen varje år lämna en hel- och halvårsredogörelse 
om fonden som beskriver fondens utveckling.(Lag (2004:46) om investeringsfonder kap 4§8)  
 
Lagen reglerar vidare hur förvaltningen av fonderna ska ske genom att fastställa hur spridning 
och hantering av risker bör hanteras. Det illustreras genom hur fondernas placeringar ska vara 
fördelade: 
 
”Varje  värdepappersfond  ska  ha  en  lämplig  fördelning  av  placeringar med hänsyn  till  den 
riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna. 
Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av detta kapitel, placeras 
i likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto i 
kreditinstitut…”(Lag (2004:46) om investeringsfonder 5kap 1§) 
 
Det är Finansinspektionen som utfärdar tillstånd för fondbolagen att driva fondverksamhet. 
De utfärdar även särskilda föreskrifter som kompletterar och preciserar den svenska 
lagstiftningen, detta sker främst genom F F FS 2008:11. Här preciseras tydligt de krav som 
ställs på vilka tillgångar bolagen som driver fondverksamhet får investera i. (www.fi.se 2010-
04-09) Om ett fondbolag bryter mot ovan nämnda bestämmelser har finansinspektionen rätt 
att ingripa och vidta åtgärder mot bolaget. Finansinspektionen kan då utfärda en varning till 
fondbolaget. Om varningen i sin tur inte åtföljs kan en straffavgift åläggas fondbolaget på 
minst 5000 och högst 50 miljoner kronor. (Lag (2004:46) om investeringsfonder kap12 §7) 
Enskilda andelsägare kan också vidta åtgärder om de tillfogats skada genom att fondbolaget 
överträtt Lag (2000:46) eller fondbestämmelserna. Andelsägaren har då rätt att yrka 
skadestånd mot fondbolaget. (Lag (2004:46) om investeringsfonder 2kap 21§) 
 
Lag (2004:46) om investeringsfonder togs fram som en följd av Sveriges implementerande av 
EU direktivet UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). 
Direktivet har för avsikt att harmonisera regelverket för fonder i EU. Det syftar till att främja 



 13 

handel med fonder över gränserna. Samtidigt som den ställer utökade krav på riskspridning 
och information till andelsägarna. (Helgesson et al 2009, s.9) 
 
Som tidigare nämnts finns det i FFFS 2008:11 redovisningsregler för investeringsfonder. Där 
anges bland annat vilka nyckeltal som ska anges i förvaltningsberättelsen. Fondbolagens 
förening har kompletterat Finansinspektionens föreskrift med riktlinjer avseende nyckeltal för 
investeringsfonder. Riktlinjerna syftar till att upprätthålla en viss minimistandard på den 
information som ges ut, samt för att underlätta för spararna att jämföra fonderna. Nyckeltal 
som tas med i riktlinjerna är bland andra omsättningshastighet, fondförmögenhet, 
totalavkastning i procent, förvaltningsavgift och transaktionskostnader. (Fondbolagens 
förening 2008:1 s.2ff.) 
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3 Teori 
 

3.1 Portföljvalsteori 
 
Fondsparande kan beskrivas som att äga en andel i en mycket stor investeringsportfölj, dess 
förutsättningar kan därför beskrivas med hjälp av portföljvalsteori. 
En investeringsportfölj kan definieras som en samling finansiella instrument konstruerad av 
en investerare för att frambringa en så god avkastning som möjligt i förhållande till den 
finansiella risk som tas. Ett viktig konstaterande här är att det inte går att maximera sin 
förväntade avkastning samtidigt som riskexponeringen minimeras. Fenomenet kallas för risk-
return tradeoff och innebär att en hög avkastning genereras av högt risktagande. Ett sätt att gå 
runt detta dilemma är att diversifiera portföljen genom att investera i flera olika finansiella 
instrument. På så sätt hålls risken nere genom att den sprids ut på flera olika placeringar. 
(Byström 2007 s.125f)   
 

3.1.1 Mean-Variance teorin 
Mean-Variance teorin är ett vedertaget begrepp inom portföljvalsteori. Teorin påvisar att om 
två portföljer har samma förväntade avkastning (mean) kommer en rationell investerare alltid 
välja den portfölj som uppvisar lägst risk (variance). De portföljer som uppfyller mean-
variance kriteriet, alltså de som för en viss förväntad avkastning har den minsta variansen, 
sägs ligga längs den ”effektiva fronten”. (Markowitz 1952, s.80ff.)   
 
 

3.1.2 CAPM 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en jämviktsmodell som är tänkt att beräkna vad 
riskpremien för en riskfylld tillgång bör vara om alla investerare hade samma inställning till 
risk samt likvärdiga avkastningsförväntningar. I CAPM görs några generella antaganden. 
Bland annat förutsätts att alla investerare är rationella, har homogena förväntningar samt har 
tillgång till samma information. CAPMs viktigaste antagande bygger på mean-variance 
teorin. Investeraren antas vara riskavert (känslig för risk) och är enbart beredd att ta på sig 
mer finansiell risk om de blir kompenserade med en högre förväntad avkastning. (Elton et al 
2007 s.284f.) 
CAPM kan sammanfattas i följande formel: 

e
M
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rRrR 



  

eR = Förväntad avkastning av den effektiva portföljen 
Fr = Riskfri ränta 

MR = Förväntad avkastning av marknadsportföljen  

M = Marknadsrisk 

e = Risk för den effektiva portföljen 
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Med ord: 
(Förväntad avkastning)=(Priset på tid)+(Priset på risk)×(Mängden Risk) 
(Elton et al 2007 s.287) 
 
CAPM presenterar även ett mått på risk som kallas Beta. Till skillnad från 
standardavvikelsen, som kan estimeras på egen hand, estimeras Beta i förhållande till resten 
av marknaden. Beta visar på hur en portfölj samvarierar med marknaden. Marknadens 
utveckling definieras med ett Beta värde 1. Om en portfölj har ett Beta värde över 1 är dess 
variation större än marknadens. Om betavärdet är under 1 så har den istället en mindre 
variation. Beta beräknas enligt följande formel: 

2
m

iM




   

 = Beta 

iM = Kovariansen mellan portfölj i och marknadsportföjlen 
2
m = Marknadsportföljens varians 

(Elton et al 2007 s.291) 
Marknadsportföljen baseras i vår uppsats på Morgan Stanley Internationals index för den 
svenska värdepappersmarknaden. (www.mscibarra.com, inhämtad 2010-04-14) Icke- 
diversifierbar risk kallas ibland även för marknadsrisk och är den risk som inte går att 
diversifiera bort genom att kombinera olika värdepapper i en portfölj. Enligt CAPM får en 
investerare endast kompensation för den marknadsrisk han utsätter sig för, då en rationell 
investerare förväntas diversifiera sin portfölj. (Byström 2007 s.147) 

3.1.3 Jensens alfa 
Jensens alfa är ett riskjusterat avkastningsmått. Riskjustering sker genom att man rensar den 
förväntade avkastningen ifrån marknadsrisken med hjälp av betavärdet. Måttet utvecklades av 
Michael Jensen i slutet av 60-talet. (Jensen 1968 s. 389 ff) Måttet räknas ut med hjälp av 
följande formel: 

 )( FMiFi rRrR    
 = alfavärde 
 
Värdet på Jensens alfa visar måttet av över- eller underavkastning du får på en viss tillgång. 
Formeln utvecklades för mätning av över- eller underavkastning på fonder, men har visat sig 
kunna användas på alla typer av tillgångar. (Jensen 1968 s. 390 ff) 
 

3.1.4 Marknadseffektivitet 
En finansiell marknad sägs vara effektiv om marknadspriset till fullo reflekterar all tillgänglig 
information. Information kan på en finansiell marknad sägas bestå av tre komponenter. 
Historisk informationen, som utgörs av all historisk prisdata. Publik information, som utgörs 
av bland annat makroekonomisk information, analyser och fondberättelser samt rating 
uppgifter. Insiderinformation är information som endast personer med en fot inne i bolag och 
branscher besitter. (Byström 2007 s.160) 
Hur effektiv en marknad är kan definieras på tre olika nivåer, svagt effektiv, halvstarkt 
effektiv eller starkt effektiv marknad. På svagt effektiva marknader har investeraren tillgång 
till all historisk prisdata. Prisrörelserna kan beskrivas med random walk – teorin. Det innebär 
att dagens prisrörelser inte har någonting att göra med morgondagens. Priser rör sig 
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slumpartat och framtida prisförändringar är oberoende av tidigare prisförändringar. Det 
betyder att det inte går att förutspå framtida priser på finansiella tillgångar genom att titta på 
historisk prisinformation. (Byström 2007 s.162) 
 
Anledningen till att priset på tillgångar rör sig slumpartat beror av att på en effektiv marknad 
så påverkar all tillgänglig information direkt priset. Eftersom information har en tendens att 
spridas slumpartat och inte på utsatt tid blir det framtida priset också slumpartat. Men det 
betyder inte att det rör sig irrationellt och trendlöst. I genomsnitt visar priset på tillgångar en 
uppåtgående trend. Desto mer risk en tillgång har desto mer kan den därför förväntas stiga. 
Det är viktigt att påpeka dock att detta endast stämmer sett som ett genomsnitt och det går inte 
att förutspå med säkerhet att priset på en finansielltillgång kommer att gå upp.(Byström 2007 
s.163)  
 
Om marknaden är halvstarkt effektiv reflekterar förutom den historiska informationen 
priserna även all publik information. (Byström 2007 s.166) Ju starkare effektiv en marknad är 
desto svårare är det att generera avkastning genom informationsbaserade köp- och säljbeslut. 
På en starkt effektiv marknad kan inte ens investerare med insiderinformation förutspå 
framtida prisutveckling på finansiella tillgångar.(Byström 2007 s.161) Det råder en allmän 
konsensus bland finansiella analytiker att dagens marknader inte uppfyller kraven på att vara 
starkt effektiv. Om det vore starkt effektiv skulle vi till exempel inte behöva 
insiderlagstiftning eftersom inte ens personer med insiderinformation skulle kunna slå 
marknadsindex med hjälp av deras information.(Byström 2007 s.167) 
 
Enligt Byström (2007, s.161) så är finansiella marknader svagt effektiva men det finns delar 
som uppvisar tecken på halvstark effektivitet. Det råder dock en splittrad uppfattning. 
Generellt sett så brukar teorin om en effektiv marknad stödjas av akademiker medan 
finansiella praktiker som fondförvaltare och börsmäklare brukar anse att marknadspriser i viss 
mån går att förutspå.  
 

3.2 Statistiska Teorier 
 
I vår undersökning kommer vi att genomföra en stor mängd statistiska test. Följande del skall 
ge läsaren en överblick i de statistiska verktyg vi använder och varför de används för att 
styrka vårt undersökningsresultat. 
 

3.2.1 Regressionsanalys 
Regressionsanalys är ett sätt att analysera relationen mellan en så kallad beroende variabel 
och en eller flera oberoende variabler. Med hjälp av regressionsekvationen kan man avgöra 
hur mycket en förändring i den oberoende variabel skulle förändra den beroende variabeln. 
Som beroende variabel sätts oftast det man vill ha som slutprodukt (output). Det fondspararen 
är intresserad av är att fonderna skall utvecklas så bra som möjligt, få en så stor avkastnings 
som möjligt på sina satsade pengar. Den output som sökes är alltså avkastning. I våra 
regressioner är olika typer av avkastning de beroende variablerna. De oberoende variablerna 
består således av olika faktor som vi tror kan påverka avkastningen på de olika fonder som vi 
analyserar.  
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3.2.2 Enkel regressionsanalys 
Enkel regressionsanalys är som namnet avslöjar den enklaste typen av regression.  
 

iíi exbby  21  

iy  = beroende variabel för observation i 

íx  = oberoende variabel för observation i 

1b = interceptet (konstanten) 

2b = riktningskoefficienten  

ie = slumpterm för observation i 
(Gujarati 2006 s 146) 

3.2.3 Minsta kvadrat metoden 
För att bestämma regressionslinjen utifrån en mängd observationer används en metod som 
kallas för minsta kvadratmetoden. Den går ut på att man vill minimera totalsumman av alla 
residualerna. Det leder till att regressionslinjen på bästa möjliga sätt kan förutse framtiden. 
Mycket förenklat ser formeln för att estimera de olika parametrarna ut på följande sätt: 
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ie = faktiskt (y) – förväntat (y) 
x = medelvärde av oberoende variabel 
y = medelvärde av beroende variabel 

(Körner 2000 s 43) 
 

3.2.4 Multipel regressionsanalys 
I många fall är verkligheten för komplex för att den skall kunna beskrivas med att en viss sak 
påverkar en annan. Ofta söker man hur flera saker i kombination påverkar ett skeende. Då 
genomförs en multipel regressionsanalys. Skillnaden mellan multipel och enkel 
regressionsanalys är att en multipel har fler än en oberoende variabel.  Vid enkel regression är 
det lätt att grafiskt förstå samspelen mellan observationerna, variablerna och 
regressionslinjen. När det i multipel regression läggs på förklarande variabler läggs nya 
dimensioner till den grafiska bilden. Från en enkel endimensionell bild skapas det en två, tre 
eller fyrdimensionell graf. När flera oberoende variabler läggs till är det inte värt att försöka 
förstå den grafiskt. Det är bättre att förstå de teoretiska sambanden. (Gujarati 2006 s 209) 

ininiii exbxbxbby  ....33221  
 

3.2.5 Dummyvariabler 
Vid kvantifiering av en kvalitativ variabel är en dummyvariabel det bästa alternativet. Det 
innebär att man kategoriserar något in i två fack. Det ena döps till 1 och den andra döps till 0. 

iii xbbye 21 
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I vår undersökning hade alla stora svenska aktiefonderna störst aktieinnehav i antingen 
branschen finansiell service eller i branschen industri. Genom att kvantifiera dessa två 
kategorier till, finansiell service 1 och industri 0, kunde vi konstruera en dummyvariabel. 
Variabeln är väldigt praktiskt eftersom den gör relativt komplexa samband lättförstådda. Ett 
enkelt sätt att tolka den på är att om vi får en positiv koefficient är det kategori 1 som 
genererar högst värde på Y-axeln. (Gujarati 2006 s 291 ff) 
 

3.2.6 Multikollinearitet   
Multikollinearietet är ett problem som kan uppstå om två eller flera förklarande variabler 
finns. Problematiken infaller då två variabler är för närbesläktade och mäter samma saker. Om 
två variabler har hög multikollinearitet kan det leda till att det ”viktar över” regressionen emot 
vad just dessa variabler vill förklara. (Gujarati 2006 s 365 ff) Det leder till att regressionen 
kommer få för stor påverkan av de variabler som förklarar samma sak. På motsvarande sätt 
kommer de andra förklarande variablerna att bli undervärderade i regressionen. För att testa 
huruvida det råder multikollinearitet mellan några av de oberoende variablerna testas de 
oberoende variablernas korrelation med varandra.  Gränsen för multikollinearitet sätts 
vanligen till en korrelation mellan oberoende variabler som är över 80 procent. (Gujarati 2006 
s 372) 

3.2.7 Autokorrelation   
Autokorrelation innebär att residualerna i en regression är korrelerade med varandra. Problem 
uppstår om någon bakomliggande egenskap påverkar olika observationers slumptermer olika 
mycket. Det förekommer ofta i tidsseriedata där till exempel säsongsbetonade egenskaper 
påverkar vissa observationer mer än andra. (Gujarati 2006 s 432) Autokorrelation visar på 
förekomsten av modellspecifika problem i regressionen. Det innebär problem med modellens 
specifikation. Det kan antingen vara att någon viktig variabel glömts bort eller att 
koefficienten är placerad i fel typ av funktion. Det innebär till exempel att intryck ges att det 
förekommer ett linjärt samband medan det i verkligheten förekommer ett exponentionellt 
mönster. Autokorrelation kan få långtgående efterverkningar i regressioner. I och med att 
minsta kvadrat metoden går ut på att minimera variansen och att autokorrelationen påverkar 
just residualerna, sätts metoden ur spel. Om inte minsta kvadrat metoden ger bästa möjliga 
regressionslinje kommer ingen informations som ges av regressionen vara pålitlig. (Gujarati 
2006 s 431) Autokorrelation kan upptäckas med hjälp av ett så kallat Durbin Watson test: 
 







 n

t

n

t
tt

e

ee
d

1

2

2

2
1 )(

 

d = Durbin-Watson värde    (Gujarati 2006 s 436) 
40  d  

 

3.2.8 Normalfördelning 
En slumpvariabel är kontinuerlig när utfallsrummet för variabeln är ett eller flera intervall. 
Kontinuerliga slumpvariabler beskrivs med en kurva. När kurvan bestäms anpassas arean som 
begränsas av kurvan till en skala så att den blir lika med ett. Det möjliggör 
sannolikhetsberäkningar då sannolikheten att variabeln antar ett visst värde i ett visst intervall 
blir arean under kurvan mellan intervallets ändpunkter. (Körner-Wahlgren 2000 s.108f.) 
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Normalfördelningen är en välanvänd modell vid sannolikhetsberäkning, då den kan 
approximera många olika fördelningar. Dessutom kan variationen i medelvärden och 
procenttal i stickprov analyseras med hjälp av normalfördelningen. Normalfördelningen är 
symmetriskt fördelat kring sitt medelvärde. Kurvan till vänster om medelvärdet är en 
spegelbild av den till höger. (Körner-Wahlgren 2000 s.111f.) Normalfördelningen kan 
beskrivas på följande sätt:  
 
(Bilaga 1 diagram 3.1) 
 

3.2.9 Hypotesprövning 
Regressionsanalysen har två huvudsakliga syften. Det ena är att se hur en oberoende variabel 
påverkar en beroende variabel. Det andra syftet är att påvisa hur väl en oberoende variabel 
påverkar den beroende variabeln. Det senare prövas genom att testa huruvida de uträknade 
parametrarna är skiljda ifrån noll. Det gör man genom en så kallad hypotesprövning. För att 
genomföra en hypotesprövning måste först en hypotes definieras. Hypotesen består av en 
nollhypotes, som ofta är det oönskade resultatet, och en mothypotes som innebär att 
nollhypotesen kan förkastas. (Körner et al 1983 s 180) En vanlig hypotes vid 
regressionsanalys är ”zero nollhypotesen”. Olika koefficienter och  intercept  testas om de är 
skiljda ifrån noll. (Gujarati 2006 s 178) 
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För att testa hypotesen används olika typer av fördelningar. Vid en stor population och med 
en känd populationsstandardavvikelse används z-fördelningen. En av grundförutsättningarna 
för användning av z-värden är att variabeln är normalfördelad. När regressionsanalyser 
genomförs så baseras de variabler som används på stickprov. Det är alltså omöjligt att då veta 
hela populations standardavvikelse. Utan man får nöja sig med stickprovsstandardavvikelser. 
(Gujarati 2006 s 180) Då används med fördel t-fördelningen. Den är symetrisk kring noll och 
beräknas med följande formel: 
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̂ = stickprovsmedelvärde   (Andersson et al 1994 s 59)             
2B = hypotetiskt testvärde 

2nt = t-fördelat med n-2 frihetsgrader 
t = t-värde 
För att testa hypotesen jämförs det uträknade t-värdet med ett kritiskt t-värde ifrån en tabell. 
Valet av kritiskt värde är beroende av vilken säkerhetsnivå som eftersträvas i resultatet. Man 
pratar om att välja signifikansnivå. Det vanligaste är att använda 95 procentig signifikans. Det 
innebär att 95 procent av alla normalfördelade t-värden befinner sig inom acceptansområdet 
för nollhypotesen. Om man då får ett värde större eller mindre än det kritiska värdet går det 
att med 95 procents säkerhet förkasta nollhypotesen. När datorn genomför hypotesprövningar 
redovisas varje variabels p-värde. Det visar vilken signifikansprocent det uträknade t-värdet 
ligger på inom ramen för normalfördelningen. Ett p-värde på 0,04 visar till exempel på att 
nollhypotesen kan förkastas med 96 procents säkerhet.      
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3.3 Forskningsläge 
 
Grunden till fondforskning och dess avkastning lades i princip med två vetenskapliga artiklar 
som presenterades på 1960-talet. I The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-
1964 undersöker Michael C Jensen 115 fonder på den amerikanska fondmarknaden. Jensen 
presenterar här ett nytt sätt att mäta fonders prestationer genom sitt välkända riskjusterade 
mått Jensens Alfa. Jensen kunde konstatera att de fonder han undersökte hade ett betavärde 
som låg under marknadens vilket tydde på att fondförvaltarna gjort ett bra jobb med att 
minimera andelsägarnas risktagande. Men han kunde dessutom konstatera att avkastningen 
inte var maximerad i förhållande till den risknivå som togs. Fonderna underpresterade jämfört 
med passivt förvaltade portföljer med samma risknivå. (Jensen 1968 s. s.389- 417) 
 
Den andra artikeln var Mutual Fund Performance och skrevs av William F Sharpe.  Sharpe 
tog bland annat upp hur kostnadsandelar påverkar fondernas prestation och hur de påverkar 
fonder olika mycket beroende av hur effektiv marknaden anses vara. Han menade på att om 
marknaden anses vara effektiv borde de fonder som har lägst kostnader visa upp bäst resultat. 
Däremot om marknaden inte präglas av effektivitet så bör fonder som lägger ner mer pengar 
på aktiv förvaltning generera en avkastning som överstiger kostnaderna. Det baseras på att i 
en effektiv marknad så sitter alla investerare på all information. Det är därför inte lönsamt att 
försöka generera högre avkastning genom att med aktiv förvaltning söka efter undervärderade 
tillgångar. Alla tillgångar är redan prissatta efter sitt sanna värde. Sharpe fann indikationer på 
att fondens kostnadsandel samt storlek kan påverka dess prestation, han kunde dock inte 
verifiera detta. (Sharpe 1966 s.119-138 ) 
 
Richard A. Ippolito publicerade en artikel, 1989, där han presenterade ett resultat som stod i 
kontrast emot Jensens resultat. Ippolito undersökte fonddata mellan 1965 och 1984. Målet 
med undersökningen var att jämföra passivt förvaltade indexfonder med aktivt förvaltade 
fonder. Skillnaden mellan dessa fonder brukar generellt vara att de aktivt förvaltade fonderna 
tar ut en högre avgift samt präglas av en högre omsättningshastighet på sina tillgångar. 
Ippolito ville se om investeraren fick någon kompensation för den högre kostnaden i form av 
högre avkastning, vid placering i aktivt förvaltade fonder. Bland annat fann han i sitt urval att 
aktivt förvaltade fonder presterade bättre än passivt förvaltade portföljer med samma risk. Det 
var tvärtemot det Jensen hade kommit fram till. Vidare uppvisade fonder med högre 
kostnadsandel och omsättningshastighet en bättre avkastning än dem fonder med 
lägre.(Ippolito 1989 s. 1-23) 
 
Aron A Gottesman och Matthew R Morey undersökte i sin artikel Predicting Emerging 
Market Mutual Fund Performance huruvida faktorer så som omsättningshastighet, 
Morningstar rating, hur länge fonden har haft sin nuvarande förvaltare, fondstorlek samt 
kostnadsandelar kan förutspå framtida fondavkastning. Undersökningen gjordes för den 
ekonomiska nedgångsperioden 1997 till 2002 och för uppgångsperioden 2003 till 2005 för 
alla fonder som låg på amerikanska Morningstars lista över emerging markets. Deras 
undersökning visade på att den enda faktorn som kunde sägas förutspå framtida avkastning 
över flera perioder var vilken kostnadsandel de uppvisade. Här var en låg kostnadsandel 
förknippad med en bättre framtida fondutveckling. (Gottesman- Morey s.111-123) 
 
I en artikel från 2007 konstaterar Alan Lavine att forskning visar på att fonder som uppvisar 
en god Morningstar rating för fondförvaltning tenderar att generera ett bättre resultat än de 
fonder med en låg rating. (Lavine 2007 s.10-11) 
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Chrisopher R Blake och Matthew R Morey beskriver även i sin artikel Morningstar Ratings 
and Mutual Fund Performance förhållandet mellan fondavkastning och Morningstar rating. 
Deras undersökning fokuserade på fonder som handlades på den amerikanska fondmarknaden 
under åren 1992 till 1997. Författarna konstaterar inledningsvis att Morningstars rating 
påverkar fonders framtida nettokapitalflöden. Fonder med hög rating tenderar att få ett utökat 
kapitalinflöde medan fonder med låg rating snarare ser ett utflöde av kapital. Beroende av 
detta fann därför Blake och Morey det intressant att undersöka hur väl rating systemet 
beskriver framtida fondavkastningar. I deras slutsats kunde de konstatera med stor säkerhet att 
Morningstar rating mycket väl förutspår lågpresterande fonder. De fonder som hade mindre 
än tre stjärnor hade oftast mycket sämre utveckling än övriga fonder. Däremot så kunde Blake 
och Morey endast se ett svagt statistiskt bevis för att de fonder som uppvisade fem stjärnor 
presterade bättre än de med fyra och tre stjärnor. De konstaterar även att Morningstars rating 
är bättre än andra prestationsmått när det gäller att prognostisera framtida fondavkastning. 
Men säger samtidigt att skillnaden är mycket liten vilket enligt författarna visar på att 
Morningstar ratingen inte är något överlägset prestationsmått. De avslutar dock med att säga 
att de inte tillbakavisar Mornigstars rating. Men de vill samtidigt poängtera att en hög rating 
inte ska ses som en garanti på att fonden i framtiden kommer generera en god avkastning. 
(Blake- Morey 2000 s.451-483) 
 
Kuo –Ping Chang undersökte 2004 fonddata från den amerikanska fondmarknaden för åren 
1992 till 1996. Resultaten av undersökningen visade bland annat att fonder med låg risk och 
låga förvaltningsavgifter presterade bättre än de med hög risk och höga förvaltningsavgifter. 
Dessutom presterade de fonder med liten fondförmögenhet samt lågt betavärde en bättre 
avkastning. Det trots att perioden utgjordes av en ekonomisk uppgång.  
(Chang 2004 s.929-940) 
 
Undersökningar av den svenska fondmarkanden är knapphändiga. Vi lyckades hitta en 
undersökning från 2000 skriven av Magnus Dahlquist. I undersökningen studerar han svenska 
fonder från slutet av 1992 till slutet av 1997. De olika fondernas prestationsutveckling 
estimerades genom att räknas om till Jensens alfa. Dahlquist undersökte bland annat om 
variablerna fondstorlek, omsättningshastighet, tidigare prestation och fondavgifter hade någon 
påverkan på fondernas prestation. Det Dahlquist kunde konstatera var att aktiefonder med stor 
fondförmögenhet tenderade att ha en sämre utveckling än små fonder. Däremot kunde han 
konstatera att för räntefonder var sambandet omvänt större fonder presterade bättre än för dem 
med mindre fondstorlek. Det ska dock sägas att fonderna totalt över perioden hade en negativ 
prestationsutveckling. Vidare så pekade Dahlquists undersökning på att fondprestation och 
höga fondavgifter uppvisade ett negativt samband, då fonder med höga avgifter inte visade 
lika bra resultat som de med låga avgifter. Aktivt förvaltade fonder presterade i 
undersökningen något bättre än passivt förvaltade fonder. (Dahlquist- Engström 2000 s.409-
424)  
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4 Metod 
 

4.1 Paradigm 
 
Val av metodik anger vilket tillvägagångssätt vi använder oss av för att kartlägga 
verkligheten. För att kunna undersöka, förstå och förklara verkligheten måste vissa 
antaganden först tas om hur den ter sig och är utformad. Ett vanligt samlingsbegrepp för dessa 
föreställningar är paradigm. Ett paradigm är en uppsättning av övergripande och 
grundläggande uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. (Arbnor- Bjerke 2007 s.42) 
Enligt Arbnor och Bjerke (2007 s.43ff) är ett sätt att tolka verkligheten att se den som konkret 
och lagbunden och av oss oberoende struktur. Här uppfattas verkligheten som påtaglig, 
konkret och reell med deterministiska relationer mellan dess ingående delar. Vidare är den ett 
externt och objektivt fenomen som gör att den kan bli korrekt observerad och uppmätt. 
Kunskapsinhämtande inom samhällsparadigmet utgörs oftast av kontrollerade experiment 
eller undersökningar vilka endast tar hänsyn till konkreta och observerbara fenomen. 
Resultaten skall vara generella och abstrakta men fortfarande ha en empirisk grund. Icke 
mätbara eller abstrakta fenomen anses vara för spekulativa och skall förkastas. 
Undersökningar bör därför göras så operationella som möjligt och objektiva mätningar är 
därför att föredra. Då vi i vår undersökning utgår från en statistisk analys, där vi vill försöka 
se hur olika mätbara variabler påverkar varandra, så passar detta synsätt oss väl. 
 

4.2 Metodsynsätt 
 
När vi har definierat vilken verklighetsuppfattning vi utgår ifrån kan vi nu gå vidare till att 
presentera vilket metodsynsätt vi kommer att tillämpa vid genomförandet av undersökningen.  
Ett metodsynsätt som förhåller sig till vår paradigmatiska utgångspunkt är det analytiska 
synsättet. Detta synsätt utgår från att det finns en verklighet och den är oberoende av 
subjektiva sinnesupplevelser, alltså en objektiv verklighet. Det analytiska synsättets mål är att 
nå kunskap om objektiva fakta, som anses vara mer stabil och pålitlig än subjektiva 
upplevelser. Anledningen är att sinnesupplevelser påverkas av omgivningen och varierar från 
individ till individ under i stort sett identiska situationer. Det gör att generella antaganden inte 
kan dras. (Arbnor- Bjerke 2007 s. 97) Det analytiska synsättet förutsätter att det existerar 
befintliga teorier och på förhand givna tekniker som möjliggör verifiering eller falsifiering av 
uppställda hypoteser. Detta är en förutsättning för att kunna klarlägga objektiv fakta och för 
att kunna förklara verkligheten. (Arbnor- Bjerke 2000 s. 72) 
Förklaringar sker i form av kausalsamband. Sådana samband uppstår mellan två grupper av 
faktorer, X den oberoende variabeln och Y den beroende variabeln. Det stämmer väl överens 
med hur vi ämnar genomföra regressionsanalyser för att se hur fonders avkastning (Y) 
förklaras av diverse variabler (X). (Arbnor- Bjerke 2007 s. 78) Det som metodsynsättet 
försöker uppnå är att arbeta fram objektiva modeller av verkligheten genom att använda sig av 
kvantitativ data som följer matematiska lagar.         
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4.3 Metodologisk procedur 
 
Vi har i denna uppsats använt oss av en deduktiv metod för att genomföra vår undersökning. 
Deduktion är en vetenskaplig metod där undersökningen utgår från allmänna lagar och 
tidigare teorier i försöket att förutspå ett visst enskilt fall. Fakta samlas in genom empiriska 
undersökningar och därefter kan en slutsats dras om huruvida teorin stämde överens med den 
enskilda observationen. (Arbnor- Bjerke 2007 s.108) Vi har i vår undersökning utgått ifrån 
portföljvalsteori samt tidigare forskning på området när vi tittat på vad som påverkar fonders 
prestationer. 
 
Vi har vidare tillämpat en kvantitativ metodansats, då vår information baseras på en stor 
mängd sifferdata som vi sedan behandlat med hjälp av statistiska metoder. Den kvantitativa 
metoden bygger på att hämta in systematiserbar information som går att generalisera så att 
många enheter samlat kan analyseras genom till exempel ett datorprogram. Informationen kan 
bland annat te sig i form av sekundärdata som hämtats från tillgänglig offentlig statistik. 
(Jacobsen 2002 s.281f.) Målet är att med hjälp av informationen, urvalet, få en så 
representativ bild som möjligt av den population som undersöks. (Jacobsen, 2002, s.331) En 
kvantitativ ansats är också förenlig med vår deduktiva metod då den är att föredra vid 
prövandet av teorier och hypoteser. (Jacobsen, 2002, s.331) 
 

4.4 Operationalisering av variabler 
  
En operationell definition anger hur vi empiriskt kan mäta ett konkret begrepp. Vid 
operationalisering omvandlas ett teoretiskt begrepp till empiriskt mätbara storheter vilka 
kallas variabler. Vid operationalisering är det viktigt att försöka bryta ned det teoretiska 
begreppet i olika dimensioner och därifrån försöka ta ställning till vilka av dem som är 
relevanta i förhållande till problemställningen i fråga. (Andersen 1998 s.80f) Vi kommer även 
att presentera de problem som kan finnas med variablerna. 
 

4.4.1 Avkastning 
Avkastning är ett mått för hur väl en fond presterar. Man får fram avkastningen genom att 
beräkna hur många procent ett fondvärde förändras över en viss tidsperiod.  

1/1   tt KKR  
R= Avkastning 

1tK = Kurs vid periodens början 

1K = Kurs vid periodens slut 
(www.fondbolage.se inhämtad 2010-04-10) 
 
Tidsperioden kan variera beroende av vad man är intresserad av för typ av information. I vår 
uppsats har vi använt oss av månatlig avkastning. Det valde vi dels för att mängden 
information blev överskådlig dels för att perioden således blev tillräckligt lång för att mindre 
variationer i fondvärdet skulle rensas bort. Månatlig avkastning är en av de vanligaste 
använda avkastningsperioderna för akademiska studier.  
 
Värdet på en fond påverkas negativt av utdelningar. Den månad som en fond ger utdelning 
sjunker således avkastningen. (Elton et al 2007 s 428) Vi har valt att bortse från faktumet 
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eftersom informationen om gamla utdelningar är svårtillgänglig. Vi uppmanar dock läsaren att 
ta i beaktning att våra uträknade fondavkastningar kan var något undervärderade. Det 
påverkar då även de andra variablerna, som vi har använt oss av, vilka är baserade på 
avkastningen, det vill säga Jensens alfa, beta och standardavvikelse 
 

4.4.2 Jensens alfa 
Jensens alfa är ett riskjusterat avkastningsmått. Den mäter hur mycket över- eller 
underavkastning en fond ger när avkastningen är rensad ifrån marknadsrisken. I teorikapitlet 
presenterades den mer teoretiska uppbyggnaden av formeln.  
 
Jensens alfa är baserat på bland annat den riskfria avkastningen. Vi har valt att använda en 
månadsomräknad reporänta på vilken ett genomsnitt är uträknat, vilket skapar en medel repa 
på månadsbasis för våra tidsperioder. Ett alternativt sätt att räkna ut en riskfri avkastning är att 
använda statsskuldsväxlar. Vi har dock valt att använda det mer generella måttet reporänta då 
denna var mer lättillgänglig.  
 

4.4.3 Beta 
Betavärdet är ett mått på vilken risk en fond väljer att ta i förhållande till marknaden. Vi 
baserar vår uträkning av beta på den månatliga avkastningen som vi har räknat räknade ut 
ifrån de avkastningsdata vi fick ifrån Reuters. (Reuters inhämtad 2010-02-23) Måttet beta är 
baserat på bland annat marknadsportföljen. Vi har skapat en marknadsportfölj av MSCI-index 
för svenska värdepapper. Indexet har ett gott renommé och är välanvänt på den svenska 
aktiemarknaden. Det finns alltid en risk för något felaktiga värden då vi enbart har använt ett 
index, önskvärt hade eventuellt varit att kombinera flera index. Vi anser dock att MSCI-barra 
är ett mycket trovärdigt index där felmarginalen kan ses som ytterst marginell.   
 

4.4.4 Standardavvikelse 
Standardavvikelse är det klassiska måttet på risk. I vår laboration har vi räknat ut värdet på 
varje fonds standardavvikelse baserat på den månatliga avkastningen i varje fond. Ju större 
variation i fondens värde desto större blir standardavvikelse. Läsaren bör således ta hänsyn till 
problematiken behandlades i avkastningsavsnittet. Standardavvikelse är det klassiska måttet 
på risk men också ett väldigt brett mått på risk. När man enbart mäter hur stor den 
genomsnittliga variationen är i avkastning finns det risk att man fångar upp olika typer av risk 
som inte är relaterade till den faktiska fonden. För att komma till rätta med det här problemet 
använder vi oss av två etablerade riskmått, både beta och standardavvikelse.   
 
 

4.4.5 Fondförmögenhet 
Fondförmögenheten är det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar. I normala fall mäter 
man en fondförmögenhet i miljoner kronor, vilket vi har gjort i vår uppsats. Informationen är 
hämtad ifrån en lång rad årsrapporter och även ifrån en datasammanställning av fondbolagens 
förening. (www.fondbolagen.se inhämtad 2010-02-12 ff) Förmögenheten som vi har använt 
oss av är ett snitt och är angett på årsbasis. I och med att våra tidsperioder är två år vardera, 
har vi tagit ett genomsnitt av de två årens snittförmögenhet och fått en förmögenhet för hela 
tidsperioden.   
 



 25 

I och med att avkastningsmåtten, de beroende variablerna, är uttryckta i procent och att 
fondförmögenheten är uttryckt i väldigt stora tal skapar det väldigt låga 
regressionskoefficienter. Med så låga tal som koefficienter kan de bli svåra att analysera. För 
att komma till rätta med det problemet bestämde vi oss för att använda den naturliga 
logaritmen av fondförmögenheten. Det ger en mer rättvisande och mer lätt analyserande bild 
då det annars skulle vara en så stor vidd mellan det största och det minsta värdet. 
 
I urvalet av fonder till vår undersökning har vi valt ifrån de 106 största fonderna i Sverige. 
Det kan då uppstå en eventuell problematik med ett snedvridet urval av fondförmögenheter, 
för att vi inte har några små fonder. Vi ser dock inte det som något reellt problem då Sverige 
har ett fåtal väldigt stora fonder och resterande fonder är tämligen mycket mindre. (bilaga 2) 
 
 

4.4.6 TKA 
TKA står för totalkostnadsandel. I nyckeltalet samlas alla kostnader som en fond har under ett 
år och sedan är det satt i proportion till fondens snittförmögenhet under året. De kostnader 
som ingår är förvaltningsavgift, administrativa avgifter, skatt och transaktionskostnader. Inom 
transaktionskostnaden ingår framförallt courtage. Enligt fondbolagens förening är det inte 
lagstadgat för en fond att redovisa sitt TKA. (www.fondbolagen.se, inhämtat 2010-04-23) Det 
är däremot lagstadgat att visa sitt TER (total expense ratio). Det är ett mått som beskriver 
motsvarande kostnader som i TKA undantaget kostnader för transaktionskostnader. Det är 
dock praxis inom fondbranschen att även redovisa TKA då det sammanfattar alla kostnader 
som fonden innefattar. Fondernas TKA fann vi uteslutande i årsredovisningar och 
fondrapporter. I och med att våra tidsperioder är två år vardera och att vi har TKA på årsbasis, 
har vi tagit ett medelvärde för dessa två år och fått en snitt- TKA för hela perioden.  
 
För en privatsparare kan det vid första anblicken verka naturligt att ett högt TKA skulle vara 
negativt. Det är dock inte så ensidigt. I och med att courtage och andra transaktionskostnader 
ingår nyckeltalet går det att se det som att högt TKA kan tolkas som att fonden är aktivt 
placerad. I transaktionskostnader ingår även kostnader för valutatransaktioner och så vidare, 
vilka kan vara att bevis på att förvaltaren har aktivt placerar fonden i det han/hon anser 
intressant. (www.fondbolagen.se inhämtat 2010-04-23) 
 
Det är lätt att bli lurad till att tro att TKA kan jämföras med varandra. Det kan dock bli 
missledande då två fonder som har exakt samma kostnader men olika fondförmögenhet får 
olika TKA.   Just nu pågår det en diskussion om vad som fondbolagen skall offentliggöra i 
sina fondrapporter. TKA kan som sagt tolkas på många sätt och nyckeltalet kan lätt dölja för 
fondsparare relevanta fakta. Enligt Jonas Lindmark som skriver för Morningstar borde det 
åligga fondbolagen att redovisa vilka affärer som varje fond har genomgått i fondrapporten. 
Det skulle då bli möjligt för den enskilde fondspararen att spåra vilka transaktioner som kan 
förklara värdet på fondens TKA. (http://www.morningstar.com, inhämtad 2010-03-25) 
 
 

4.4.7 Omsättningshastighet 
Omsättningshastigheten är ett nyckeltal vars poäng att mäta hur pass aktiv respektive passiv 
en fondförvaltare är. 
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shastighetOmsättning
C

AänBomBellerBAomA


 _______  

A= summan köpta värdepapper 
B= summan sålda värdepapper  
C = fondförmögenhet 
(www.fondbolagen.se, inhämtat 2010-04-23) 
 
Nyckeltalet är baserat på att storleken av in- och utflödet av kapitel till fonden. 
Omsättningshastigheten har vi uteslutande funnit i årsredovisningar och i fondrapporter. 
Nyckeltalet är angivet på årsbasis, likt TKA och fondförmögenhet. Vi har därför skapat ett 
medelvärde över de två åren som ingår i våra perioder vilket har givit oss en 
snittomsättningshastighet.   Med en hög omsättningshastighet så har fonden genomfört en stor 
mängd affärer vilket då tyder på att man har en aktiv förvaltare. Det skulle även innebära att 
kostnaderna för transaktioner skulle bli högre vilket skulle synas på fondens TKA. Vi skulle 
då kunna få problem med multikollinearitet, vilket vi har undersökt med hjälp av korrelationer 
senare. (www.fondbolagen.se, inhämtat 2010-04-23) 
 

4.4.8  Morningstar rating 
Morningstar har ett välkänt system där de sätter poäng på olika fonder. Deras system graderar 
fonderna på en skala mellan 1 och 5, där 5 är bäst. Bedömningen utgår ifrån att Morningstar 
först  placerar  fonden  i  speciell  kategori,  så  som  ”svensk  aktiefond”.  För  att  sedan  bedöma 
fondens prestation, i form av avkastning gentemot risktagande, mot motsvarande kategori av 
fonder i resterande Europa. (www.morningstar.se, inhämtat 2010-02-15) 
 
Vi har använt oss av den rating som varje enskild fond har idag, för alla våra tidsperioder. Det 
är naturligtvis inte helt optimalt då Morningstar omgraderar sina poäng en gång varje år. 
(www.morningstar.se, inhämtat 2010-02-15) Problematiken ligger i att det inte finns gammal 
information av tidigare rating. Då är dagens rating en god fingervisning av vad Morningstar 
anser om fonden. 
 
4.4.9 Duration av fondförvaltarbyten 
Målet med variabeln är att testa på huruvida fonder som byter förvaltare ofta visar på en bättre 
avkastning eller möjligen på motsatsen. Variabeln är uträknad med information om när 
fonden bytte förvaltare senast. (www.morningstar.se, inhämtat 2010-02-15) Vi valde då 
startdatum 2010-01-01 och räknade ut hur många dagar de skiljde mellan datumen. Vi delade 
sedan dagantalet med 365 för att få det i antal år. För att få variabeln till en duration tog vi 1 
genom det antal år som vi hade räknat ut.  

360
1





d    

 = antal dagar sedan fondförvaltarbyte 
d= duration av fondförvaltare 
 
Ett problem som läsaren bör beakta är att variabeln inte visar exakt hur ofta man byter 
förvaltare. Den ger bara informationen om när man bytte senast. Teoretiskt kan svaren bli 
feltolkade, en fond som bytte förvaltare för några månader skulle få ett högt durationsvärde, 
samtidigt som vi inte har någon information om hur länge förvaltaren som satt innan hade 
förvaltaransvaret. Vi tror dock att utslaget på hela fondpopulationen kan man se ett samband 
mellan fonder som nyligen bytte förvaltare och fonder som ofta byter förvaltare. 
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4.4.10 Antal aktier 
Variabeln förklarar hur många aktier som fonden innehar. Det kan vara intressant att veta för 
att avgöra vilken nivå av diversifiering som finns i portföljen. Informationen är hämtad ifrån 
morningstar, vilka uppdaterar informationen efter senast utkomna fondrapport. Då inte gamla 
värden sparas använde vi dagens antal aktier som variabel för alla tidsperioder.  
(www.morningstar.se, inhämtat 2010-02-15ff) 
 
Det antal aktier som finns i portföljen kan visa på en grad av diversifiering, problematiken är 
att det inte alltid är så. Det kan vara så att fonder med en stor mängd aktier, vilket i vår 
undersökning visar på en högt mått av diversifiering, i verkligheten äger aktier i samma 
bransch vilket gör att man har lågt mått av riskspridning. Problemet är att 
informationsasymmetrin kan lura oss till att dra förhastade slutsatser. Vi tror dock att det finns 
ett nära samband mellan antal aktier och den diversifieringsrisk som man utsätter portföljen 
för. 
 

4.4.11 Del i stora bolag 
Variabeln mäter hur stor procent av fondens tillgångar som är placerade i stora bolag. 
Definitionen av stora bolag är att de har ett börsvärde över 1 miljard euro. (www.avanza.se 
inhämtad 2010-05-02) 
Informationen är hämtad ifrån Morningstar, vilka i sin tur har hämtat informationen från 
fondens senaste rapport. (www.morningstar.se, inhämtat 2010-02-15) Det finns då ett 
tidsproblem, då vi använder dagens innehavsstatistik för att bedöma historisk avkastningsdata. 
Valet av ny variabeldata, istället för tidsenlig, baseras på att vi tror att investeringsstrategin 
som en fond har är långsiktig. Vilket leder till slutsatsen att andelen investerat i stora företag 
idag är ungefär på samma nivå som för fyra år sedan.  
 
 

4.4.12 Bransch 
Variabeln bransch redovisar i vilken typ av bransch som fonden har störst andel av sin 
förmögenhet placerad. Alla de svenska aktiefonder som vi har valt i vår undersökning har sin 
majoritet placerad i antingen branschen finansiell service eller branschen industri. I och med 
att de var två huvudkategorier av branscher valde vi att göra variabeln till en dummy. Det gör 
att variabeln blir mer lättanalyserad.  
 
0=industri , 1=finansiell service 
Informationen är hämtad ifrån morningstar.   
(www.morningstar.se, inhämtad 2010-02-15) 
 
Dummyvariabler kan dölja en stor mängd information. Två fonder som faller inom samma 
kategori kan äga helt olika stora andelar i den givna branschen, de blir dock fortfarande 
värderade på samma sätt. Skälet till att vi valde att, trots skavankerna, använda en 
dummyvariabel är just beroende på dess förmåga att vara lättolkad. Många studier inom den 
nationalekonomiska forskningsvärlden går ut på att göra komplexa samband i mätbara och 
lättförstådda.  
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4.5 Urval 
 
För att få ett så rättvisande resultat som möjligt hade det varit det bästa att i vår undersökning 
ta med alla fonder som finns på den svenska fondmarknaden. Det hade även varit önskvärt att 
ta med alla de variabler som kan tänkas påverka en fonds prestation. Den datainsamlings 
process som skulle krävas för att genomföra det skulle bli mycket komplex samt väl falla ur 
de tidsramar som vi har till godo för detta arbete. Vi valde därför att begränsa vårt 
undersökningsområde. Vi koncentrerade oss på fonder som investerar majoriteten av sin 
portfölj i svenska värdepapper. Det var primärt för att underlätta vår informationssökning men 
det var även betydande ur undersökningssynpunkt. Fonderna har nämligen samma 
placeringsinriktning vilket gör att de bör följa samma konjunktur cykel och ekonomiska 
mönster vilket minskar risken att få ett missvisande resultat. Begränsningen gör det även 
lättare att utvärdera faktorer som till exempel hur fondförvaltarnas prestationer påverkat 
avkastningen. Majoriteten av deras fondportfölj måste vara placerad i inom ett begränsat 
område, i det här fallet svenska värdepapper. Antalet investeringsmöjligheter blir någorlunda 
begränsat och det är enklare att se hur förvaltarens placeringar bidragit till fondens avkastning 
då alla förvaltare har samma placeringsalternativ.  
 
Vi valde även att begränsa antalet variabler som kan tänkas påverka fonders avkastning. Dels 
för att historisk information om dessa var relativt svåra att få tag i, men även för att underlätta 
den statistiska undersökningen. Vid ett inkluderande av en betydande mängd oberoende 
variabler i en regressionsanalys är det lätt att dem, som vi nämnt tidigare, förklarar samma sak 
vilket kan ge ett snedvridet resultat.  
 
Storleken mätt i fondförmögenhet har också varit betydande vid vårt val av fonder. Målet i 
denna undersökning har varit att komma med råd till enskilda privata investerare om vad de 
bör titta på för variabler när de ska investera i fonder. Med anledning av detta har vi valt 
fonder som storleksmässigt ligger bland de hundra största i Sverige då det oftast är i dessa 
fonder som den privata investeraren placerar sitt kapital.  
 

4.6 Definition av ekonomisk uppgång och nedgång 
 
För att kunna göra en så bred analys som möjligt har vi velat se vad som påverkar fonders 
utveckling både under hög- och lågkonjunktur. Vi har därför valt att göra vår undersökning på 
data från både en ekonomisk uppgångsperiod och en ekonomisk nedgångsperiod. Den 
ekonomiska uppgången fastställde vi som perioden mellan 2005-01-01 till 2006-12-31 och 
den ekonomiska nedgången som perioden mellan 2007-01-01 till 2008-12-31. Vi valde 
datumen efter att ha studerat de index för Sverige som presenteras på MSCI Barras hemsida. 
Det visar utvecklingen på den svenska värdepappersmarknaden under de senaste tio åren. 
(www.mscibarra.com inhämtad 2010-04-14) MSCI Barra valdes för att deras index är det 
globalt mest erkända och använda. (www.mscibarra.com inhämtad 2010-04-13) Kritik kan 
riktas emot vårt val av tidsperiod, då perioden inte speglar en typisk ekonomisk uppgång och 
nedgång eftersom den ekonomiska nedgången utgörs av en finansiell kris. Det gör att den 
ekonomiska nedgången i vårt urval är extremare än i normala fall. Anledningen till att vi 
valde just nämnda tidsperioder var främst för att vi ville få tillgång till så mycket information 
som möjligt. Information om hur fondavkastningar har utvecklats under de senaste tio åren 

http://www.mscibarra.com/
http://www.mscibarra.com/
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var relativt lätt att hitta, men information om en del av våra oberoende variabler var desto 
svårare. Fondbolagen hade i princip bara information om TKA, omsättningshastighet som 
sträckte sig från år 2005 och framåt och därför valde vi det året som startdatum för 
undersökning. Att nästföljande lågkonjunktur blev extrem och kanske inte representativ för en 
typisk ekonomisk nedgångsperiod tycker vi är ofördelaktigt men det vägs ändå upp av bättre 
och aktuell data. 
 

4.7 Datainsamling 
 
De data vi använder oss av i vår undersökning består av historisk sekundärdata. 
Fondavkastningarna för tidsperioden har vi samlat in på månatlig basis från Reuters databas. 
Informationen för nyckeltalen, TKA, omsättningshastighet och fondförmögenhet har vi hittat i 
de olika fondernas årsberättelser som vi hämtat från fondbolagens hemsidor. Vi ringde även 
runt till de fondbolag som inte hade all information tillgänglig på Internet och bad dem skicka 
elektroniska kopior av årsberättelser. De nyckeltal som vi använder presenteras av 
fondbolagen på årsbasis och är ett genomsnitt för året. Variablerna Morningstar rating, byte 
av förvaltare, antal olika aktier, andel procent i stora bolag samt bransch har vi tagit fram 
genom information från det oberoende fondanalysföretaget Morningstars hemsida. 
(www.morningstar.se)  
 

4.8 Validitet 
 
Med ett analytiskt synsätt vill vi kartlägga och mäta den objektiva verkligheten. Det är därför 
mycket viktigt att under undersökningens gång validera de resultat vi får fram. (Arbnor- 
Bjerke 2007 s. 256) 
Validiteten hos en undersökning beskriver i vilken utsträckning vi faktiskt undersöker det vi 
vill undersöka. Validiteten utgör graden av överensstämmelse mellan de teoretiska och den 
operationella definitionen.(Bjereld et al 2002 s.108f.) 
 
Vid operationalisering är det eftersträvansvärt att uppnå så stor överensstämmelse som möjligt 
mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. Hur hög validitet en 
undersökning uppvisar speglas även av empirins giltighet och relevans. Giltigheten beskriver 
hur väl de empiriska begreppen speglar teorin. Med relevans menas hur väsentlig det 
empiriska variabelurvalet är för problemställningen. (Andersen 1998 s.85) 
Giltighet och relevans förklaras alltså av att vi mäter det vi vill mäta samtidigt som det vi mätt 
uppfattas som relevant. En undersöknings giltighet och relevans kan även delas in i två delar 
intern och extern validitet. Vid en kvantitativ metodansats så beskriver den interna validiteten 
om de variabler vi har valt verkligen påverkar vårt undersökningsområde. Till vilken grad 
påverkar våra variabler det vi vill mäta. Har vi glömt några betydande variabler. Eller har vi 
med för många variabler, är någon av våra variabler irrelevanta för vårt 
undersökningsområde. Ett sätt att kontrollera den interna validiteten är att låta andra personer 
med kunskap inom området bedöma våra variabler för att se om de är relevanta i 
sammanhanget. (Jacobsen 2002 s.418ff.) För att stärka den interna validiteten kontrollerade 
och diskuterade vi därför våra variablers relevans gentemot frågeställningen med vår 
uppsatshandledare löpande under undersökningens gång. Detta ledde till att vi tog bort några 
variabler och la till några nya.      
   

http://www.morningstar.se/
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Den externa validiteten beskriver möjligheten att kunna generalisera de resultat 
undersökningen har visat utanför det aktuella undersökningsområdet. Kan resultatet från en 
undersökning även vara representativt i andra fall kallas det för att det har överförbarhet. 
(Jacobsen 2002 s.22) Vid kvantitativa metoder genomförs generaliseringar genom att vi 
generaliserar resultatet från ett stickprov av enheter på en större population som vi inte 
studerat. I vårt fall från fonder på den svenska fondmarknaden som enbart placerar i svenska 
värdepapper till alla fonder på den svenska fondmarknaden. Målet är att generalisera från få 
till många enheter. (Jacobsen 2002 s.427f) En undersökning som genomförs med en 
kvantitativ metod kan beskriva ett givet förhållande relativt exakt. Fördelningen av ett resultat 
kan anges i numeriska termer och om vi inför en känd grad av osäkerhet så kan vi generalisera 
dessa resultat på ett större undersökningsområde. Kvantitativa metoder brukar därför sägas ha 
hög extern validitet. (Jacobsen 2002 s.147) I och med vårt genomtänkta urval av både fonder 
och variabeldata, kan vi räkna med en hög grad av validitet. Det gör att våra analyser kommer 
att kunna tolkas som överförbara. 
 

4.9 Reliabilitet 
 
För att en undersökning ska präglas av reliabilitet så måste den vara tillförlitlig och trovärdig. 
Med andra ord får det inte förekomma uppenbara fel i de data och uträkningar som används i 
undersökningen. Det ska finnas möjlighet för utomstående observatörer att genomföra exakt 
samma undersökning med samma variabler och komma fram till samma resultat. (Jacobsen 
2002 s.22) I en vetenskaplig undersökning är det oftast idealiskt att använda sig av olika typer 
av data alltså både primär och sekundärdata. (Jacobsen 2002 s.153) Vid insamling av 
primärdata har vi själva en viss grad av kontroll över de förhållanden som kan påverka våra 
datas tillförlitlighet. Kontrollen finns inte på samma sätt vid användandet av sekundärdata. 
Det kan vara oklart hur data har samlats in och registrerats samt i hur stor utsträckning vi kan 
lita på datakällan. (Jacobsen 2002 s.188f.) 
Informationen i denna uppsats består, som tidigare nämnts, enbart av sekundärdata som är 
tagen från offentlig statistik presenterat av fondbolag samt från ett oberoende analysföretag, 
Morningstar, och en oberoende databas Reuters. Det finns anledning att ifrågasätta den 
information som presenteras av fondbolagen då det finns en möjlighet att denna präglas av ett 
visst mått av subjektivitet. Då utbudet av fonder är stort så är konkurrensen fondbolagen 
emellan stark vilket kan bidra till att fondernas statistik förskönas en aning för att locka 
investerare. Men som vi tidigare nämnde i den praktiska referensramen finns det specifika 
bestämmelser om hur de nyckeltal vi använder oss av ska redovisas vilket styrker 
informationens tillförlitlighet. Morningstar och databasen Reuters är två oberoende 
informationskällor vilket bidrar till en stark tillförlitlighet. Vidare har de uträkningar som 
skett genomförts i Microsoft Excel vilket bidragit till att vi kan bortse från felberäkningar 
beroende av den mänskliga faktorn.      
 

4.10 Metodkritik     
 
Nackdelen med att använda sig av en deduktiv metod i en undersökning är att det kan leda till 
att datainsamlingen anpassas till att enbart söka efter information som passar in med det som 
tidigare teorier säger. Genom att vi redan har vissa förväntningar på vad vi ska få fram så 
begränsar vi informationssökandet och förbiser möjligen viktig information.(Jacobsen 2002 
s.35) 
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Den kritik som riktas mot kvantitativa ansatser menar att sådana undersökningar lätt får en 
ytlig prägel. Då den inriktar sig på många enheter kan den inte vara alltför komplex och 
djupgående. Denna kritik är dock inte relevant för oss då vi är ute efter ett generellt resultat 
som går att applicera på ett stort område. (Jacobsen 2002 s.147)  
 

4.11 Källkritik 
 
Den textbaserade informationen vi inhämtat till vår undersökning utgörs av både elektroniska, 
tryckta samt publicerade källor vilket ger oss ett varierat källformat. Uppsatsens teoretiska del 
är helt baserad på vetenskapliga artiklar samt olika tryckta källor i form av vetenskapliga 
böcker och läroböcker. I och med detta har de gått igenom ett vetenskapligt 
granskningsförfarande och kan därför sägas ha en hög tillförlitlighet.  
I andra delar av uppsatsen som till exempel i den praktiska referensramen har artiklar och 
andra publiceringar utgivna av intresseorganisationer använts. Dessa kan speglas av en viss 
grad av subjektivitet då de skrivits av personer som kanske medvetet tar ett visst 
ställningstagande. Vi ser inte det som ett problem då dessa källor endast använts i de delar av 
uppsatsen som är tänkta att sätta in läsaren i ett sammanhang och inte beskriver teori och 
empiri.   
 

4.12 Uteslutna variabler 
 
Ur vår undersökning valde vi att utesluta två variabler som vi från början trodde skulle berika 
vår uppsats. Den ena variabeln var vilken typ av fond som genererar högs avkastning. Vårt 
syfte med uppsatsen är att vara en hjälp till privatsparare, det var då naturligt att välja de 
fonder som flest sparare valt, det vill säga de största fonderna i Sverige. Det visade sig att alla 
fonder i vårt urval var aktiefonder. Det blev då inte intressant att analysera olika typer av 
fonder i en egen variabel. 
 
Den andra variabeln som vi uteslöt var i vilket land som fonden hade placerat största delen av 
sin portfölj. Vårt urval av fonder förhindrade denna undersökning. Alla fonder som vi valde är 
svenska aktiefonder. Resultat av datainsamlingen visade att alla fonder hade minst 85 procent 
av sitt kapital investerat i Sverige. Det gjorde analysen ointressant.  
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5 Hypotes  
 

5.1 Beta 
 
Beta mäter hur känslig en fond är för svängningar på marknaden. Enligt den teoretiska bild vi 
har lärt oss är risk en av de grundläggande faktorerna för vilken avkastning man kan förvänta 
sig vid olika tidpunkter. Betavärdet är som sagt den risk man tar i förhållande till marknaden. 
I teorin borde en fonds avkastning vara välkorrelerad med dess betavärde, i synnerlighet när 
man mäter perioder där marknaden enbart går uppåt och neråt. När en fondsparare väljer hur 
den vill placera sitt kapital, gör person i fråga några tillsynes enkla val, en av dessa är vilken 
risk man är villig att ta. Om man väljer en hög risk är man medveten om att man riskerar att 
förlora en del av sina pengar vid nedgångar på börsen. På motsvarande sätt vill man få betalt 
om börsen stiger. Fondförvaltarna är medvetna om detta och kommer således att lägga stor 
energi på att få hög-beta-fonderna att visa god avkastning då marknaden stiger. På 
motsvarande sätt är det viktigast för en person som placerar med låg risk att inte möta allt för 
stora förluster om marknaden går nedåt. Förvaltaren är medveten om det och kommer att se 
till så att en låg-beta-fond inte går för mycket nedåt i dåliga tider. Om det visar sig att denna 
hypotes inte stämmer kan man starkt börja ifrågasätta förvaltarna arbete. I slutändan blir den 
här variabeln en bedömning om hur duktiga fondförvaltarna är. 
  

5.2 Standardavvikelse 
 
Standardavvikelse är den klassiska metoden att mäta risk. Måttet ger en bild av hur mycket 
varje observation (fondavkastning) kan tänkas fluktuera kring sitt förväntade värde. En fond 
med en hög standardavvikelse har stora skillnader mellan högsta och lägsta värdet och bär 
alltså en stor risk. Tillskillnad från beta som mäter risken i förhållande till marknaden, går 
standardavvikelsen tillbaka i tiden och mäter allt som kan ha påverkat en fonds svängningar i 
avkastning. Vår hypotes är att man borde se ett liknande mönster av standardavvikelse som 
man ser av beta då båda mäter risk. Vi tror att skillnaden kommer att ligga i att det kan vara 
svårt att förklara var alla fluktuationer i standardavvikelse beror på. Rent teoretiskt bör fonder 
med hög standardavvikelse påvisa höga avkastningar i högkonjunkturer och låga avkastningar 
i lågkonjunkturer. Dock kan detta vara felaktigt då det kan finnas andra skäl än det faktiska 
marknadsläget som kan påverka vilken standardavvikelse en fond får. 

5.3 Fondstorlek 
 
Fondens storlek har enligt tidigare forskning visats kunna påverka fondavkastning. Det är 
dock oklart åt vilket håll. Det som tyder på att det torde vara positivt för avkastningen med en 
stor fondförmögenhet är att fonden i sig har lockat till sig mycket pengar. Är marknaden 
effektiv och sparare gör rationella val måste det då finnas ett skäl till att många sparare har 
valt en viss fond. Antingen är det så att många fondsparare söker sig till en viss förvaltare då 
denne har ett gått rykte, vilket torde leda till god avkastning. Eller så är det så att förvaltare 
med gott rykte ofta söker sig till stora fonder, då det finns stora summor att investera i dessa. 
Vad som än är hönan och ägget leder en stor fondförmögenhet till duktiga förvaltare vilket 
borde leda till en högre avkastning.  
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Andra studier syftar på att man kan se det motsatta sambandet, att fonder med en 
förhållandevis liten förmögenhet kan leda till hög avkastning. Teorin är att det är enklare att 
upprätthålla en aktiv placeringsstrategi om fonden är relativt liten. Då fonden har en liten 
förmögenhet är det enklare för förvaltaren att vara flexibel i sina placeringar vilket borde leda 
till en hög avkastning.  
 
Vår hypotes blir således lite tudelad. I högkonjunktur tror vi att man borde se ett negativt 
samband mellan storlek och avkastning. Då torde fondernas nivå av flexibilitet vara 
avgörande för hur väl man kan utnyttja det gynnsamma marknadsläget, vilket skulle leda till 
att de små fonderna har en fördel. I lågkonjunktur tror vi å andra sidan att stora fonder, där 
mycket kunskap är lagrad, skulle ha lättare att begränsa sina förluster.  
 

5.4 Totalkostnadsandel 
 
Tidigare forskning har visat stor spridning i huruvida kostnadsandelen för fonden skulle 
påverka dess avkastning. Även här hamnar hypotesen i en diskussion om 
marknadseffektivitet. Låg totalkostnadsandel är att föredra om marknaden är effektiv då det 
inte finns någon mening i att försöka finna undervärderade tillgångar genom aktiv förvaltning. 
En invändning mot det här resonemanget är att om marknaden konstant skulle uppvisa 
effektivitet skulle det inte finnas någon efterfrågan på aktivt förvaltade fonder eftersom index 
fonder skulle prestera lika bra. Eftersom indexfonder generellt sett är billigare skulle alla 
rationella investerare då placera sitt kapital där.(Ippolito 1989 s. 2f) Då vi på dagens 
fondmarknad trots allt finner en stor mängd aktivt förvaltade fonder finns det en anledning att 
tro att marknaden inte alltid är effektiv. Vi drar därför slutsatsen likt Ippolito och Dahlquist att 
totalkostnadsandelen har en positiv påverkan på en fonds avkastning. 
 

5.5 Omsättningshastighet 
 
Omsättningshastigheten är ett nyckeltal som skall beskriva vilken aktivitetsgrad som råder 
inom fonden. Tidigare forskning visar även här skiftande resultat. Som vi tog upp i 
operationaliseringen av variabler kan en hög omsättningshastighet tyda på fler saker. Dels kan 
det ses som att fondförvaltaren är aktiv och mån om att det råder stor flexibilitet inom fonden. 
På samma sätt kan en aktiv fond visa på att fondförvaltaren är obeslutsam och osäker. En fond 
med passiv strategi kan analyseras på motsatt sätt. Likt hypotesen kring fondstorlek tror vi att 
en hög grad av flexibilitet är lönsamt i högkonjunktur. Hypotesen blir då att skickliga 
fondförvaltare har en hög omsättningshastighet då konjunkturläget är gynnsamt medan de tar 
en mer passiv ställning om det ekonomiska klimatet svalkas av. Över hela tidsperioden bör en 
generellt passiv inställning generera högst avkastning eftersom en aktiv fond troligtvis 
förlorar mer i en lågkonjunktur än en passiv fond missar att vinna i en högkonjunktur.     

5.6 Morningstar Rating 
 
Morningstar är en av de högst ansedda oberoende fondanalysföretagen och deras rating kan 
sägas ha en påverkan på fondmarknaden. Till exempel så har de flesta fondrapporter, som vi 
studerat, med Morningstars rating som en faktor för att visa på hur fonden har utvecklats. 
Morey och Blake konstaterade även i sin forskning att det finns ett positivt samband mellan 
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hur hög rating en fond erhållit och dess framtida nettokapitalinflöden. Morningstar har med 
sitt goda rykte och sin långa erfarenhet och ackumulerade kunskap det som krävs för att 
kunna analysera marknaden och dra slutsatser om fonders prestationer. Dessutom har de alltså 
en effekt på var många investerare placerar deras kapital. Det är därför, likt Morey och Blake, 
sunt att ställa sig frågan om Morningstars rating är ett bra sätt att värdera framtida avkastning. 
Vi tror att Morningstars rating har en positiv påverkan på fonders avkastning både i hög- och 
lågkonjunktur. Det baserar vi dels på de resultat vi kan se i den tidigare forskningen som vi 
beskrivit i teori avsnittet. Men även på att om Morningstars rating bygger på investerarnas 
förtroende. Om inte ratingsystemet skulle vara en bra indikator på fonders framtida utveckling 
skulle det inte ha det förtroende vi ser idag. 
 

5.7 Duration av fondförvaltarbyten 
 
Målet med variabeln är att undersöka huruvida prestationskrav för en förvaltare gör att fonden 
genererar en högre avkastning. Hypotesen grundar sig på tesen att människan är bekväm i sin 
natur. En fond som har haft samma fondförvaltare under lång tid kan tänkas sätta mindre 
press på förvaltaren. Frågan är då om denne gör ett sämre arbete eftersom han inte riskerar att 
förlora det.  Å andra sidan, om en förvaltare lever upp till de krav som fondspararna ställer på 
denne tyder det på kompetens. Således bör en hög duration, lång tid mellan skiften av 
förvaltare, betyda att förvaltaren i sig under en lång tid har levt upp till 
avkastningsförväntningarna. Har en fond haft samma förvaltare under en lång tid bör en 
fondsparare kunna lita på att denne har införskaffat sig en stor erfarenhet. 
 
Vår hypotes blir då något tveksam, vi ser både fördelar och nackdelar med att byta 
fondförvaltare ofta. En förvaltare har störst risk att bli utbytt under en lågkonjunktur då i stort 
sätt hela marknaden backar. Sambandet mellan förvaltarbytesdurationen och avkastningen 
borde således vara negativ under lågkonjunkturer.  
 

5.8 Antal aktier 
 
Mängden aktier som fonden innehar ska visa på den graden av diversifiering som råder inom 
portföljen. Diversifiering är ett verktyg inom portföljvalsteorin för att sprida risker. Ju större 
diversifiering du har desto lägre risk. Hypotesen blir då liknande de andra riskmått vi har gått 
igenom. Under högkonjunkturer bör man se ett negativt samband mellan mängden aktier och 
avkastning och vice versa i en lågkonjunktur.  
 

5.9 Del i stora bolag 
 
Hur stor procent av sitt aktiekapital som en fond placerar i stora bolag skall mäta huruvida 
olika storlek på bolag klarar sig olika bra i olika konjunkturer. Stora bolag med en gedigen 
kunskap i hur låg- och högkonjunkturer ska hanteras bör ha en lägre avkastningsduration i 
sina aktier. Ett litet bolag å andra sidan kan tänkas växa kraftigt då marknadsläget är 
gynnsamt samtidigt som de kan ha svårt att klara sig i lågkonjunkturer. Vi skulle då se en hög 
duration i aktieavkastningen hos små företag. Hypotesen blir då att fonder som placerar en 
stor procent i stora bolag har en något lägre avkastning under högkonjunkturer medan de kan 



 35 

uppvisa lägre förluster under lågkonjunktur och vice versa med företag som har låg andel i 
stora företag. 
 

5.10 Bransch 
 
Målet med variabeln är mäta om fonder som investerar mest i en viss bransch har haft högre 
avkastning än de fonder som har investerat i andra branscher. De två branscher vi undersöker 
är finansiell service och industriproduktion. I och med att industri- servicebolag är 
klassificerade som cykliska, på grund av att de är beroende av ordergången, ligger de långt 
fram i konjunkturtåget. De påverkas således tidigt av konjunkturskiften. Bolagen inom den 
finansiella servicebranschen ligger på motsatt sätt långt bak i konjunkturtåget. Deras 
efterfrågan påverkas sent vid lågkonjunkturer. De påverkas dock kraftigt vid 
stimuleringsekonomiska beslut till exempel vid förändring av styrräntan. Vår lågkonjunktur 
kan dock inte klassificeras som en vanlig lågkonjunktur utan mer som en finansiell 
strukturkris. Det kan leda till att de vanliga branschspecifika konjunkturcyklerna sätts ur spel. 
Vi tror att vi kan se en fördel för industrin i högkonjunkturen medan den finansiella sektorn 
inte hinner reagera på nedgången i lågkonjunkturen. Totalt sett borde den finansiella sektorn 
klara sig bättre eftersom den inte reagerar lika häftigt på konjunktursvängningar. 
 

5.11 Hypotestabell 
 

Koefficienter Högkonjunktur Lågkonjunktur Total Period 
Beta + - - 

Stand.avvik + - - 
Fondstorlek - + oklart 

T K A + + + 
Oms.hast + - - 
Morn.rate + + + 

Dur . Förvaltare Oklart - - 
Antal A ktier - + - 

Del i stora bolag - + Oklart 
Bransch - + + 

(Tabell 5.1) 
 
I tabellen 5.1 operationaliseras de hypoteser som har presenterats ovan. Ett plustecken innebär 
att enligt vår hypotes så kommer riktningskoefficienten för den oberoende variabeln ifråga att 
vara positiv. På motsvarande sätt visar ett minustecken ett negativt samband.
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6. Empiri 
 

6.1 Beskrivande statistik 
 

När en regressionsanalys genomförs uppstår behov av att medelvärdet är representativt för 
alla observationer. Det bästa sättet att se om medelvärdet är förskjutet åt något håll är att 
jämföra medelvärdet med medianen. Variabeln duration av fondförvaltare har den största 
procentuella skillnaden mellan dess median och medelvärde. Variabeln bransch kan vi bortse 
ifrån då denna är en dummy, det vore då väldigt märkligt om medelvärdet och medianen 
skulle vara samma värde. (Bilaga 1 tabell 6.1.3) 
 
Vi kan konstatera att vår uppgångsperiod avspeglas i avkastningen hos de fonder som vi 
mäter. Minimivärdet för avkastningar är även det positivt vilket indikerar på ett uppåtgående 
marknadsklimat. Risktagningsnivån är relativt låg med ett beta 20 procent under 1.  
(Bilaga 1 tabell 6.1.1) 
 
Under nedgångsperioden kan marknadsläget definitivt klassas som negativt. Inte en enda fond 
visar positiv avkastning. Maxvärdet för riskjusterat alfa ligger över noll, det förekommer 
alltså fonder som överavkastar även i dåliga tider. Beta värdet ligger högre i 
nedgångsperioden än uppgångsperioden.  
(Bilaga 1 tabell 6.1.2) 
 
Medelavkastningen under hela tidsperioden är negativ, vilket visar på att nedgången i 
konjunkturen var större än uppgången. Noterbart är att riskjusterade alfavärdet visar på 
generell överavkastning av de fonder som ingår i undersökningen.  
(Bilaga 1 tabell 6.1.3) 
 

6.2 Korrelation 
 
För att upptäcka multikollinearitet testas vilken korrelation som råder mellan de oberoende 
variablerna som ingår i laborationen. De generella reglerna är att en korrelation över 80 
procent visar på multikollinearitet. Korrelationen mellan beta och standardavvikelse ligger på 
94,43 procent, för den totala tidsperioden, vilket är långt över det tolererade. (bilaga 1 tabell 
6.2.3) För att komma till rätta med det problemet görs det två typer av multipla regressioner 
en med beta och en med standardavvikelse.  
 
Tidigare befarades det att totalkostnadsandelen skulle vara korrelerad med 
omsättningshastigheten, då det kostar mer att upprätthålla en hög omsättningshastighet. 
Korrelationen mellan variablerna ligger på 47,72 procent för hela tidsperioden, vilket är långt 
under toleransnivån. Variablerna mäter alltså inte samma sak. Korrelationen steg dock kraftigt 
mellan uppgångs och nedgångsperioden. (bilaga 1 tabell 6.2.1 och 6.2.2) Trots det nådde 
aldrig korrelation gränsen för multikollinearitet under nedgångsperioden. 
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6.3 Enkel regression 
 
I tabellerna 6.3.1 - 6.3.3 (se bilaga 1) redovisas resultaten av våra enkla regressioner. Vi har 
använt oss av två beroende variabler, avkastning och alfa. Varje oberoende variabel har testas 
mot var och en av dessa, vi redovisar dem i samma tabell men i separata kolumner. I 
kolumnen koefficienter redovisas de riktningskoefficienter till de olika oberoende variablerna. 
Sedan pressenteras deras t-kvot för hypotesprövningen. Sist redovisas koefficientens p-värde 
vilket svarar för vilken signifikans man ser i regressionen. Raden under varje oberoende 
variabel redovisas dess intercept i regressionen. På samma sätt som för koefficienten så 
hypotestestas interceptet. Signifikansnivån för hypotesprövningen ligger på 95 procent.    
 
H0: Koefficient = 0 H0: intercept = 0 
H1: Koefficient ≠ 0 H1: intercept ≠ 0 
 

6.3.1 Uppgångsperiod 
(bilaga 1 tabell 6.3.1) 
 
Under uppgångsperioden är alla intercept i regressionerna med avkastning som beroende 
variabel signifikanta. Av koefficienterna så finner vi signifikans enbart i vissa av de 
regressioner som har avkastning som beroende variabel. Där står framförallt variabeln 
”Morningstar  rating”  ut,  den  uppvisar  en  väldigt  stark  signifikans.  Noterbart  är  att  även 
riskvariabeln beta visar signifikant samband med avkastning. Vi ser även att variabeln ”del i 
stora bolag” och ”bransch” visar på signifikans. Bransch har en positiv koefficient vilket tyder 
på att finansiell service genererade högre avkastning än den industriella branschen.     
 

6.3.2 Nedgångperiod 
(bilaga 1 tabell 6.3.2) 
 
Likt uppgångsperioden visar nedgångsperioden att vi finner en stor mängd signifikanser, 
framförallt intercept, då vi har avkastning som beroende variabel. Vi finner dock inga 
signifikanta koefficienter med alfa som y-variabel. Riskvariablerna, beta och 
standardavvikelse visar under nedgångsperioden en högre förklaringsgrad än de gjorde i 
uppgångsperioden. Noterbart är att Morningstar Rating, som under uppgångsperioden visade 
hög signifikans, under nergångsperioden inte förklarar vad som ger avkastning. Intressant är 
att konstatera att vi ser olika tecken på koefficienterna för våra riskvariabler beroende på 
vilken y-variabel vi testar dem mot. Notera även den starka positiva signifikans som råder 
mellan TKA och avkastning. 
 

6.3.3 Totala tidsperioden 
(Bilaga 1 tabell 6.3.3) 
 
För den totala tidsperioden ser vi enbart en signifikant koefficient. Det är för 
standardavvikelse när den ställs mot det riskjusterade alfavärdet. Noterbart är att alla 
riskkoefficienter, mot båda y-variablerna, hade varit signifikanta vid en 90 procentig 
signifikansnivå. Intressant kan även vara att tolka det signifikanta och negativa interceptet för 
vår dummyvariabelbransch.  
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6.4 Multipel Regression 
 
I tabellerna 6.4.1 - 6.4.6 (se bilaga 1) redovisas resultatet från våra multipla 
regressionsanalyser. I korrelationstablån ovan konstaterades multikolinearitet mellan de två 
oberoende riskvariablerna, beta och standardavvikelse. För att klara oss ur situationen har vi 
utfört två multipla regressioner för varje tidsperiod med antingen beta eller standardavvikelse. 
På motsvarande sätt som i den enkla regressionsanalysen redovisas våra två beroende 
variabler, avkastning och alfa, separat i två huvudkolumner. För varje regression redovisas 
alla nio oberoende variablers koefficienter och intercepetet i varsin rad. I de två kolumnerna 
bredvid redovisas variablernas t-kvot och deras p-värde. Båda dessa används för 
hypotesprövningen. 
 
H0: koefficient = 0 H0: intercept = 0 
H1: koefficient ≠ 0 H1: intercept ≠ 0 
    

6.4.1 Uppgång 
(bilaga 1 tabell 6.4.1 och 6.4.2) 
 
I tabellerna redovisas de fyra multipla regressionerna för uppgångsperioden. Vi kan 
konstatera att värdena i båda tabellerna är väldigt lika varandra vilket tyder på att skillnaden 
mellan att använda standardavvikelse eller beta som riskvariabel är marginella. Skillnad finns 
i signifikans för deras egna koefficienter men klart är att de påverkar de andra koefficienterna 
på samma sätt. Noterbart är att ingen oberoende variabel blev signifikant mot den 
riskjusterade alfavariabeln. Att anmärka på är att Morningstar rating visade mycket stark 
positiv signifikans mot avkastning. Man kan notera att riskmåtten visade dålig signifikans.  

 

6.4.2 Nedgång 
(bilaga 1 tabell 6.4.3 och 6.4.4) 
 
Under nedgångsperioden är det betydligt svårare att hitta oberoende variabler som förklarar 
den låga avkastningen. Den enda variabeln som går att statistiskt säkerställda är variabeln 
risk. På samma sätt som i uppgångsperioden blir resultaten av att ha beta eller 
standaravvikelse som beroende variabel väldigt lika varandra (bilaga 1 tabell 6.4.3 och 6.4.4). 
De två variablerna tycks påverka de andra variablerna på samma sätt. Noterbart är att det 
råder samma förhållande mellan risktagande och de beroende variablerna som tidigare. Ett 
något förbryllande resultat är att de har olika tecken om man kör regressionen mot avkastning 
och emot alfa.   
 

6.4.3 Totala perioden 
(bilaga 1 tabell 6.4.5 och 6.4.6) 
 
Enbart en signifikans funnen i fyra regressioner som är gjorda över hela tidsperioden. Det är 
något förvånansvärt att det enda signifikanta resultatet fanns med standardavvikelse som 
oberoende och alfa som beroende variabel. Under de tidigare multipla analyserna har vi inte 
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funnit något signifikant samband mellan någon oberoende variabel och alfa, varken i uppgång 
eller i nergång. När vi slog ihop tidsperioderna visar det sig att vi kan förklara avkastning över 
en längre tidsperiod med den risk vi är villiga att ta. Annars kan vi konstatera att ingen av våra 
andra variabler var i närheten av att vara signifikanta. 
 

6.5 Durbin Watson       
 
  Avk. Beta Alfa. Beta Avk. STD Alfa. STD 
 UPP 2,32486 2,23920 2,30299 2,21797 
 NED 1,53227 1,75770 1,59594 1,70670 

 TOT 2,09074 1,88027 2,08088 1,89916 

 
 Kritiska värden 
  dl 1,11 
 4-dl 2,89 

                                             (tabell 6.5.1) 
 
Ovanstående tester är för att upptäcka eventuell autokorrelation. De kritiska värdena är de 
gränsvärden som våra regressioners Durbin-Watson värden måste vara mellan. Vi har valt att 
enbart  använda oss  av de  yttre  gränsvärdena eftersom ”osäkerhetszonen” är svåranalyserad. 
(Gujarati, 2006, 439) Vi kan konstatera att alla regressioners Durbin-Watson värden ligger 
mellan de kritiska värdena. Vi kan då utesluta autokorrelation.  
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7 Analys     
7.1 Samlingstabell för regressioner 
Tabell 7.1 samlar ihop det intressanta i empirin till en lättförstålig tabell. För varje oberoende 
variabel presenteras resultatet av undersökningen för varje tidsperiod. Först redovisas 
hypotesen sedan, om signifikant, riktningskoefficientens tecken gentemot var och en av de 
beroende variablerna. Ett tecken visar på signifikans i någon av regressionerna som är gjord 
på den givna oberoende variabeln. Ett plustecken motsvararen en signifikant positiv 
riktningskoefficient, ett minustecken visar på en negativ. 
 

 
Koefficient 

 
T idsperiod 

 
Hypotes 

Utfall 
Avkastning Jensens A lfa 

 
Beta 

Hög + + Insignifikant 
Låg - - Insignifikant 

Total - Insignifikant Insignifikant 
 

Stand.avvik 
Hög + Insignifikant Insignifikant 
Låg - - Insignifikant 

Total - Insignifikant + 
 

Fondstorlek 
Hög - Insignifikant Insignifikant 
Låg + - Insignifikant 

Total Oklart Insignifikant Insignifikant 
 

T K A 
Hög + Insignifikant Insignifikant 
Låg + + Insignifikant 

Total + Insignifikant Insignifikant 
 

Omssät.hast 
Hög + - Insignifikant 
Låg - Insignifikant Insignifikant 

Total - Insignifikant Insignifikant 
 

Morn.rate 
Hög + + Insignifikant 
Låg + Insignifikant Insignifikant 

Total + Insignifikant Insignifikant 
 

Dur .fondförv 
Hög Oklart Insignifikant Insignifikant 
Låg - Insignifikant Insignifikant 

Total - Insignifikant Insignifikant 
 

Antal A ktier 
Hög - Insignifikant Insignifikant 
Låg + Insignifikant Insignifikant 

Total + Insignifikant Insignifikant 
 

Del i stora 
bolag 

Hög - - Insignifikant 
Låg + Insignifikant Insignifikant 

Total Oklart Insignifikant Insignifikant 
 

B ransch 
Hög - + Insignifikant 
Låg + Insignifikant Insignifikant 

Total + Insignifikant Insignifikant 
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7.2 Variabelanalys 
Analysen utgår ifrån tabell 7.1. Varje oberoende variabel kommer att behandlas. 
  
Hypotesen gällande beta stämde bra med utfallet. Under uppgångsperioden kan vi konstatera 
att det ger en högre avkastning av att ta en högre marknadsrisk. Det är inte så konstigt i och 
med att marknaden rörde sig uppåt, då är det naturligt att man får högre avkastning om man 
tjänar mer på markandssvängningar. Problemet är att det kan vara svårt att veta i vilket 
konjunkturläge som ekonomin befinner sig i och framför allt vilket som är det framtida 
konjunkturläget. Om vi med säkerhet kan säga att vi i framtiden kommer att befinna oss i en 
högkonjunktur kan vi vara säkra på att marknaden kommer att generera en positiv avkastning. 
Vilket kommer leda till att fonder som har en stor exponering gentemot marknadsrisken 
kommer att få en hög avkastning. Om en privatsparare skall genomföra en 
investeringsbedömning med hjälp av betavärden bör personen i fråga först göra en noggrann 
konjunkturanalys. Det för att fastställa var i konjunkturen ekonomin befinner sig just nu och 
hur konjunkturen kommer att röra sig i förhållande till placeringsfronten. Vid betainvestering 
skall spararen inte ha en allt för lång placeringshorisont. Det ska dock tas i beaktning att vår 
tidsperiod är begränsad till fyra år och att marknaden historiskt sätt har visat på en positiv 
avkastning över tiden. Det är dock inget vi kan se i vår undersökning.  
 
När vi analyserar standardavvikelsen kan vi, ironiskt nog, se att det enda som är signifikant 
emot avkastning är den negativa koefficienten som råder under nedgångsperioden. Vi kan 
alltså vara säkra på att få en negativ avkastning i nedgång ju större risk vi tar. Vi kan däremot 
inte vara säkra på att få en högre avkastning i uppgångsperioder med motsvarande 
risktagande. Ett mycket intressant resultat är att vi får en positiv signifikans mellan 
standardavvikelse och Jensens alfa under hela tidsperioden. Det är säkert att placeringen 
genererar överavkastning, under en längre tidsperiod, om vi tar en hög risk. Måttet Jensens 
alfa skall rensa avkastningen  ifrån  marknadsrisken  för  att  visa  ”felaktig”  avkastningar  på 
marknaden. (Jensen 1968 s. 390 ff) Med det som underlag kan vi analysera varför hög risk 
skapar överavkastning. En generell fondsparare kan tänkas vara riskavert. Enligt 
fondbolagens förening är den främsta anledningen till att man vill spara i fonder att man vill 
bygga en ”buffert”.( Fondbolagens förening 2008:2 s.4) En hög risk och en stor buffert går 
inte riktigt ihop i en privatsparares ögon. För fondsparare med en lång placeringshorisont, till 
exempel för unga människor som just börjat arbeta, kan det finnas incitament att placera sina 
pengar i en högriskfond. Det är då viktigt att placeringshorisonten sträcker sig längre än en 
konjunkturcykel, då vi har bevisat negativ avkastning i lågkonjunkturer men ingen säkerställd 
positiv avkastning i högkonjunkturer. Den här analysen stämmer väl överens med det 
resonemang som Byström förde (2007 s.163) att igenomsnitt visar priset på värdepapper en 
positiv trend, detta kan dock inte garantera hög avkastning, framförallt inte på kort sikt. 
 
 
Vår hypotes gällande fondförmögenhetens påverkan på avkastningen visade sig vara helt 
felaktig. Den enda signifikans vi fann var under nedgångsperioden, då var det fördelaktigt att 
investera i små fonder. Som vi var inne på i hypotesen finns det forskning som pekar i den 
riktningen. Vårt resultat överensstämmer väl med de slutsatser som både Chang (2004, s. 929-
940) och Dahlqvist (2000, s. 409-423) drar av sina undersökningar. Spekulerbart är varför det 
uppstår en signifikans mellan fondstorleken och avkastningen i nedgångsperioden och inte i 
uppgångsperioden. Det kan tänkas att den flexibilitet som finns i små fonder är viktiga just i 
lågkonjunkturer. Det beror på att de kan förekomma kraftiga skift på marknaden vilket kan 
kräva möjligheter till snabba anpassningsåtgärder. Ett argument som framfördes i hypotesen 
var att stora fonder skulle kunna attrahera bättre förvaltare, något som visade sig felaktigt. Det 
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kan tänkas att det är svårt att mäta förvaltarkunskap eftersom marknaden är i ständig 
förändring. Vilket i sin tur gör att det kan vara svårt, för de stora fonderna, att veta vilka som 
faktiskt är de fondförvaltare som besitter störst kunskap. De små fonderna har då samma 
problem men har också fördelen av att vara mer flexibla, vilket lönar sig i framförallt 
lågkonjunkturer. Det kan även tänkas att vår negativt signifikanta konstant är resultatet av en 
finanskris, då flexibilitet är vitalt för att komma lindigt undan.      
  
Vi beskrev i hypotesen att TKA är ett test av hur effektiv marknaden är. Utfallet av 
undersökningen är inte helt entydigt. Visserligen fick vi under nedgångsperioden en 
signifikans som pekar på det som vi i hypotesen trodde skulle hända, det vill säga att 
marknaden inte är fullt effektiv och att det kan löna sig att betala högre kostnader för ”bättre” 
förvaltning, faktiskt hände. Å andra sidan var det bara en regression som visade en sådan 
signifikans. Det tyder på att det är tveksamt om högre avkastning kan nås genom att betala en 
högre kostand. Det kan vara så att den informationen som finns på marknaden faktiskt är 
tillgänglig för alla aktörer vilket gör att det inte är värt att lägga ner pengar på att köpa den 
kunskapen, vilket enligt effektivitetsteorin tyder på en effektiv marknad. Vid en effektiv 
marknad kan det vara intressant med en interceptanalys. Vi kan nämligen se flera starkt 
signifikanta intercept i de enkla regressionerna. Det kan tolkas som om vi hade ett TKA på 
noll, alltså gratis att placera i fonder, hade vi kunnat förvänta oss en negativ avkastning både i 
uppgång och i nedgång. Det stödjer vår initiala tes om att det kan vara värt att låta en 
förvaltare förvalta våra pengar. 
 
I hypotesen diskuterade vi att det fanns likheter mellan omsättningshastighet och 
fondförmögenhet. Båda variablerna mäter, med olika utgångspunkt, huruvida flexibilitet i 
form av aktiv eller passiv förvaltning lönar sig. Likt utfallet för variabeln fondförmögenhet 
visar detta resultat att vår hypotes är helt felaktig. Vi finner här en signifikans, vilken visar på 
att man bör ha en passiv investeringsstrategi i högkonjunkturer. Då konjunkturläget är 
gynnsamt kan den bästa strategin vara en passiv. Vi såg i den beskrivande statistiken att det 
inte existerade några negativa avkastningar i högkonjunkturen. Det bevisar att marknaden 
driver upp alla fonder förr eller senare. En förvaltare som då ominvesterar sin portfölj ofta kan 
riskera en sämre nettoavkastning då transaktionskostnaderna kommer att öka. Vår analys 
överensstämmer med de slutsatser som Jonas Lindmark (Lindmark 2009-07-03) drar om 
omsättningshastighet. Han påstår att fonder med låg omsättningshastighet oftare rör sig i 
enlighet med index. Det leder till en positiv avkastning i högkonjunktur. 
 
Utfallet av regressionerna för Morningstars rating visar att det finns en positiv signifikans 
mellan deras poängsystem och verklig avkastning, dock gäller det bara för högkonjunkturer. 
Att den positiva signifikansen finns i resultatet är, enligt vår åsikt, ett bevis på att det går att 
förlita sig på vår undersökning. Om det i verkligheten inte hade funnits någon signifikans 
mellan Morningsstars rating och den verkliga avkastningen hade antagligen inte Morningstars 
rating existerat. Vi kunde alltså anta att det skulle finnas någon sorts signifikans. Om det inte 
hade funnits hade antagligen vår undersökning varit felaktig. Det är dock intressant att vi inte 
finner någon säkerställt samband mellan poängsystemet och avkastning varken i 
lågkonjunkturen eller i den totala tidsperioden. Vi tror att en bidragande faktor till denna icke-
signifikans kan vara att nedgångsperioden inte var en vanlig nergångsperiod utan en finansiell 
kris. Trots att Morningstar är ett väldigt betrott analysföretag kan det vara svårt att poängsätta 
fonder då det råder så extrema marknadsförhållanden som det gör i kriser. Den felaktiga 
bedömningen som gjordes under nedgångsperioden kan mycket väl ha varit så kraftig så att 
den påverkade hela tidsperioden. Det är viktigt att poängtera, som även Morningstar själva 
konstaterar, att deras rating inte är någon garant för framtida avkastning (Morningstar).      



 43 

 
Målet med variabeln ”Duration av  fondförvaltarbyten” var att mäta om den tid som senaste 
fondförvaltare hade varit ansvarig för fonden skulle ha påverkan på avkastningen. 
Durationsmåttet skulle ge en bild av hur hård press fonden satte på sina förvaltare. Vi var 
redan i vår hypotes tudelade om vilken påverkan vi kan förvänta oss på avkastningen. Vi 
trodde dock att vi skulle kunna se en högre avkastning hos de fonder som ofta bytte förvaltare. 
Utfallet visar dock att vi inte har fått något som helst samband med tillfredställande säkerhet. 
Vi undviker då att dra några slutsatser av vår undersökning. Vi tror dock att variabeln kan 
vara av vikt och vid vidare forskning på området kan variabeln hållas i åtanke.    
 
 
Variabeln ”antal aktier” skulle vara ett mått på diversifiering i portföljen. Teoretiskt skall en 
hög diversifiering vara synonymt med riskspridning. I vår undersökning finns dock ingenting 
som tyder på att det antal aktier som fonder innehåller har något att göra med den avkastning 
man kan förvänta sig. I den beskrivande statistiken kan vi läsa att den fond som har minst 
antal aktier har 19 stycken. Marginaleffekten av diversifiering är betydligt större om man går 
från 1 till 2 stycken aktier än om man går från 40 till 41 stycken. Medelvärdet för variabeln 
ligger kring 52, vilket kan klassificeras som en väldiversifierad fond. Det innebär att 
förändringar kring medelvärdet kommer att ha en mycket liten effekt på den redan riskspridda 
fonden. Det kan vara ett av skälen till att vi inte ser någon signifikans för den här variabeln.  
 
 
Variabeln  ”del  i  stora  bolag”  skall  mäta  huruvida  fonder  som  placerar  i  olika  storlekar  på 
företag kan uppvisa skillnader i avkastning. Utfallet visar att hypotesen om uppgångsperioden 
stämmer. Under högkonjunkturer är det fördelaktigt att investera i mindre företag framför 
stora. Vi har tidigare diskuterat att vår nedgångsperiod inte kan definieras som en vanlig 
lågkonjunktur utan som en finansiell kris. Det kan leda till att vi inte ser någon signifikans 
under nedgångsperioden. Det kan vara så att de stora företagen drabbades mer än vad som 
vore normalt för en lågkonjunktur i och med krisen, vilket återspeglas i vår brist på 
signifikans. Vi tror att den totala periodens insignifikans beror på den onormala utveckling 
som följde i och med den finansiella krisen. 
 
  
Vid en positiv koefficient, för variabeln bransch, är den förväntade avkastningen högre i den 
finansiella sektorn (1) och vid en negativ koefficient var avkastningen bättre för den 
industriella sektorn (0). I vår hypotes trodde vi att vi skulle se en större avkastning för de 
fonder som investerade i den industriella sektorn under högkonjunkturen. Det beror på att 
branschen karaktäriseras av cykliska företag som på grund av sin känslighet gentemot 
ordergången reagerar tidigt vid konjunktursvängningar. (http://user.tninet.se inhämtad 2010-
05-12) Vi trodde således att de skulle reagera häftigast på högkonjunkturen. Utfallet visade 
dock på en signifikant säkerställd motsats, där det under högkonjunkturen gav högst 
avkastning att investera i fonder som placerade i den finansiella sektorn. Vår felaktiga hypotes 
kan bero på att vi inte tog i beaktning att vi i början av vår mätperiod befann oss i mitten av en 
högkonjunktur.(www.mscibarra.com inhämtad 2010-04-13) Det innebar att industribranschen 
som ligger långt fram i konjunkturtåget redan hade reagerat på det goda ekonomiska klimatet 
och då inte visade lika hög avkastning. Den finansiella branschen som teoretiskt ligger långt 
bak i konjunkturtåget kom att under vår mätperiod få ett lyft av högkonjunkturen. Skillnaden 
på när man reagerar på högkonjunkturer verkar här ha spelat en stor skillnad i vilken bransch 
som genererade högst avkastning. En privatsparare som är duktig på att analysera 
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konjunkturer och kan bestämma var ekonomin befinner sig bör välja att investera i den 
bransch som just då gynnas av marknadsklimatet.  
 
I hypotesen varnade vi för att de branschtypiska egenskaperna för lågkonjunkturer kunde 
sättas ur spel på grund av nedgången utgjordes av en finansiell kris. Utfallet visade att vi inte 
fick något signifikant samband mellan branscher och avkastningar i ekonomiska nedgångar. 
Vi misstänker att det beror på ovan nämnda problem. 

 

7.3 Konjunkturanalys 
 

7.3.1 Uppgång 
 
Om vi delar upp våra oberoende variabler i mer eller mindre erkända skäl till avkastning. Där 
risk, storlek, TKA och omsättningshastighet är, av tidigare forskning, erkända faktorer som 
påverkar avkastning. Medan Morningstars rating, duration av fondförvaltarbyten, antal aktier, 
del i stora bolag och branschtillhörighet är variabler som inte ofta nämns i 
forskningssammanhang. Om vi räknar bort antal aktier och durationen av fond förvaltarbyten 
som inte visade på någon signifikans i vår undersökning kan vi dra följande slutsatser om våra 
oberoende variablers påverkan på fondavkastning. De mindre erkända måtten visar på hög 
signifikans under högkonjunkturer. Det kan tolkas som att när marknaden driver börsen uppåt 
kan en fondsparare välja att titta på de mer ”oortodoxa” måtten. Det visar sig att det går att i 
högkonjunktur erhålla högre avkastning genom att titta på de mindre erkända måtten. 
Framförallt visar vår undersökning att Morningsstars Rating fungerar väldigt bra under 
högkonjunktur. Vår undersökning visar att det går att  räkna med att erhålla cirka 0,1 procent 
högre avkastning per månad om en fond med en extra stjärna väljs.  
 

7.3.2 Nedgång 
Under variabelanalysen återkom vi ofta till att den nedgångsperiod som vi har analyserat inte 
kan klassificeras som en konventionell lågkonjunktur utan måste ses som en finansiell kris. Vi 
kan dock, intressant nog, se ett tydligt skift i vilka variabler som är användbara i 
lågkonjunktur gentemot högkonjunktur. I lågkonjunktur visar de av tidigare forskning erkända 
måtten har ett större samband med avkastning än de mindre erkända. Det kan tolkas som att 
när konjunkturen vänder och börsen drivs nedåt är det de traditionella variablerna som vi bör 
ta i beaktning. För att förlora så lite som möjligt i lågkonjunkturer skall man investera i små 
fonder som tar låg risk. Det visar sig också att när konjunkturläget är dåligt går det att räkna 
med en högre avkastning om en fond med ett högt TKA väljs. Det kan antas att det krävs 
större kunskap och erfarenhet för att analysera marknaden under en lågkonjunktur än under en 
högkonjunktur. I och med att högre kostnad kan kopplas till god förvaltarkunskap, kan det 
vara lönsamt för en privatsparare att investera i fonder med höga kostnader under 
lågkonjunkturer.  
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7.3.3 Totala tidsperioden 
Skälet till att ha en mätperiod som sträcker sig över både en ekonomisk upp- och nedgång är 
att vi skall kunna ge några generella tips för vilka faktor som kan vara viktiga att tänka på när 
man väljer fond. Vi har tidigare konstaterat att det finns flera variabler som fondsparare kan 
analysera och använda sig av så länge man har en tydlig bild av vilken konjunktur som 
ekonomin befinner sig i idag och vart den är på väg. Det kan vara svårt att bestämma i vilket 
läge som kommer att råda i ekonomin under hela ens placeringshorisont. Framförallt om man 
har tänkt spara över en längre period, vilket ofta är fallet för svenska privatsparare. Av vår 
undersökning kan vi konstatera att det som över en längre tid påverkar avkastningen är vilken 
risk vi tar. Det finns ett signifikant samband mellan det riskjusterade avkastningsvärdet 
Jensens alfa och standardavvikelsen. Av alla variabler vi har genomfört regressioner med är 
standardavvikelsen den enda som visar signifikans över båda konjunkturerna. Det är även den 
enda som visar på säkerställt samband med Jensens alfa. Det kan tolkas som att ju högre risk 
vi tar desto större överavkastning kan vi förvänta oss och sambandet påverkas inte av 
konjunkturläget.  
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8 Avslutning    
8.1 Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen har varit att genomföra en undersökning om vilka faktorer som kan 
tänkas påverka fondavkastning under olika konjunkturlägen. Där resultatet kan fungera som 
vägledning för privatsparare som ska investera på fondmarknaden. Vi har baserat valet av 
variabler på tidigare forskning och information som är lättillgänglig för privatspararen. Vi har 
genomfört både enkla och multipla regressioner för tio olika oberoende variabler. Av vår 
undersökning kan vi dra följande slutsatser: 
 

 Under en ekonomisk uppgång snurrar alla hjul på den finansiella marknaden. De flesta 
tillgångar genererar positiv avkastning. I och med att marknaden driver börsen uppåt 
finns det utrymme för att fokusera sin investeringsanalys utefter de mindre erkända 
faktorerna. Vår undersökning visar att man bör investera i fonder som placerar i 
mindre och flexibla företag då de kan utnyttja det gynnsamma konjunkturläget på 
bästa möjliga sätt. Ett bra tips är att följa Morningstars Rating då deras betyg mycket 
väl kan ge vägledning till fonder med en hög avkastning. 

 Under nedgångsperioder gäller det ha en så liten negativ avkastning som möjligt. Det 
är generellt svårare att analysera svängningarna i en lågkonjunktur. Det är då värt att 
betala en högre kostnad för att få tillgång till den kunskap som erfarna fondförvaltare 
besitter. En fondsparare bör alltså investera i fonder med höga värden på dess TKA. 

 När det gäller valet mellan passivt eller aktivt förvaltade fonder gäller för 
privatspararen att undersöka vilket konjunkturläge som väntar. Vid högkonjunkturer 
genererar passiva fonder en högre avkastning än aktiva. Det kan bero på att 
marknaden driver upp värdet på alla tillgångar. Om förvaltaren då hoppar mellan 
värdepapper riskerar man att missa uppgången och får dessutom betala högre 
transaktionskostnader vilket kan ta udden ifrån avkastningen. Den som är tålmodig 
och passiv lämnar istället högkonjunkturen med en hög avkastning. I lågkonjunktur 
däremot är fondens möjlighet att vara flexibel ett viktigt instrument för att begränsa 
sina förluster. En privatsparare bör då investera i små fonder under ekonomiska 
recessioner.  

 Ironiskt nog går det inte att räkna med stora avkastningar för den som tar en hög risk 
och befinner sig i högkonjunktur. Dock kan man vänta sig stora förluster i 
lågkonjunkturer. Det råd vi med säkerhet kan ge är att man skall undvika fonder med 
höga risker i lågkonjunkturer.  

 Många av de tips som vi ger baserat på resultaten av våra undersökningar är 
konjunktur specifika. Sanningen är att konjunkturer är svåranalyserade. Framförallt är 
det svårt att bedöma var i konjunkturen ekonomin befinner sig och hur den i framtiden 
kommer att te sig. De flesta fondsparares placeringshorisont sträcker sig över en 
längre tid än en konjunkturcykel och de är inte intresserade av att aktivt omplacera sitt 
kapital. Vår undersökning visar att den enda faktorn som säkert ger överavkastning 
över en längre tidsperiod är risken. Vårt råd blir således att den som har en lång 
placeringshorisont, till exempel unga personer som vill spara till pensionen, skall välja 
en fond med högre risk.     
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8.2 Förslag till framtida forskning 
 
Vår undersökning har på grund av sin variabelbredd tangerat många frågeställningar som vi 
inom ramen för vår frågeformulering inte har kunnat svara på. Här kommer några förslag på 
framtida forskning: 

 När vi har analyserat flera av våra variabler har vi slutligen hamnat i en diskussion om 
hur effektiv fondmarknaden verkligen är. Teorin om marknadseffektivitet är väldigt 
omdiskuterad av forskare, dock anser vi att ytterligare forskning om marknadens 
verkliga effektivitet skulle vara ett gott hjälpmedel vid ytterligare forskning på 
fondmarknaden. 

 Vissa av de variabler som vi använde oss av i undersökningen visade väldigt låg 
signifikans. Vi tror dock att variabler så som duration av fondförvaltarbyten kan ha en 
verklig påverkan på fondavkastning. Det som krävs är att framtida forskare hittar på 
ett bättre mått än det vi använde. Om man med en gedigen informationsinsamling får 
ett värde som verkligen mäter den press som en förvaltare känner ifrån fondbolaget 
kan man få ett intressant resultat. 

 Ett resultat av vår analys var att vi kunde konstatera en överavkastning över den totala 
tidsperioden om man tog en hög risk. Resultatet är mycket intressant då det kan 
generera vinster över en lång tid. Vår mätperiod är dock relativt kort och mäter enbart 
en konjunkturcykel. Det skulle vara mycket intressant om man kunde mäta sambandet 
över en längre tid. Ett förslag på en bra tidsperiod hade varit den tid som en vanlig 
privatsparare arbetar och alltså sparar till sin pension. Det skulle då mäta vilken 
överavkastning som man kan förvänta sig på sin pension.  

 



 48 

 

9 Källförteckning 
 
9.1 Tryckta källor 
 
Andersen, Ib, 1998. Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. Lund, 
Studentlitteratur.  
 
Andersen, Göran- Jorner, Ulf,- Ågren Anders, 1994. Regressions- och tidserieanalys, 2:a 
uppl. Lund, Studentlitteratur.  
 
Arbnor, Ingeman- Bjerke, Björn, 2007, Företagsekonomisk metodlära. 3:e uppl, Lund, 
Studentlitteratur. 
 
Bjereld, Ulf- Demker, Marie- Hinnfors, Jonas, 2009. Varför vetenskap?: om vikten av 
problem och teori forskningsprocessen. 3:e uppl. Lund, Studentlitteratur. 
 
Byström, Hans, 2007. F inance- Markets, Instruments och Investments, Malmö, 
Studentlitteratur. 
 
Elton Edwin J- Gruber Martin J- Brown Stephen J- Goetzmann William N, 2007. Modern 
Portfolio Theory And Investment Analysis. 7:e uppl. New York, John Wiley and Sons, INC. 
 
Gujarati, Damodar N, 2006. Essentials of Econometrics. 3:e uppl. Singapore, McGraw- Hill. 
 
Haskel, Anders, 2000.Fondhandboken- så blir du en framgångsrik fondsparare. 2:a uppl. 
Stockholm, Aktiespararnas förlag. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar, 2002. Vad, hur och varför : om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund, Studentlitteratur. 
 
Körner, Svante- Wahlgren, Lars, 2000. Statistisk data- analys, 3:e uppl. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Körner, Svante, 2000. Tabeller och formler för statistiska beräkningar, 2:a uppl. Lund, 
Studentlitteratur. 
 
9.2 Publicerade källor 
 
Blake, Christopher R- Morey, Matthew R, 2000.  “Morningstar  Ratings  and Mutual Fund 
Performance”. Journal of Financial & Quantitative Analysis, vol. 35, s.451-483, University of 
Washington School of Business Administration. 
 
Chang, K-P, 2004. “Evaluating mutual fund performance: an application of minimum convex 
input requirement set approach”.  Computers  and  Operations  Research,  vol.  31 s.929-940, 
Pergamon. 
 



 49 

Dahlquist, Magnus- Engström,  Stefan,  2000.  ”Performance  and  Characteristics  of  Swedish 
Mutual Funds”. Journal of Financial & Quantitative Analysis, vol. 35, s.409-424, Journal of 
Financial & Quantitative Analysis 
 
Gottesman, Aron A- Morey, Matthew R,  2007.  “Predicting Emerging Market Mutual  Fund 
Performance”. Journal of Investing, vol 16, s.111-123, Euromoney Institutional Investor PLC. 
 
Ippolito,  Richard A,  1989.  “Efficiency With  Costly  Information:  A  Study  of Mutual  Fund 
Performance, 1965-1984”.  The Quarterly  Journal  of  Economics,  vol  104,  s.1-23, The MIT 
Press  
 
Jensen Michael C, 1968. “The  Performance  of  Mutual  Funds  in  the  Period  1945-1964”. 
Journal of Finance, vol 23, s.389- 417, Blackwell Publishing Limited.  
 
Lavine, Alan, 2007. “Sound Governance Boosts Mutual Fund Performance”. Money 
Management Executive, vol 15, s.10-11, SourceMedia, INC. 
 
Sharpe William F, 1966. “Mutual Fund Performance”. Journal of Business, vol 39, s.119-138, 
University of Chicago Press. 
 
Fondbolagens förening, 2008:2, ”Hur ser svenskarna på fondsparandet”. s.1-8, Fondbolagens 
förening, Stockholm 
 
 
9.3 Elektroniska källor 
 
Beskrivning av MSCI Barras index 
http://www.mscibarra.com/products/indices/ inhämtad 2010-04-13 
 
Definition av ”stora bolag” (large- cap) 
https://www.avanza.se/aza/hjalp/vanligafragor.jsp?id=5 inhämtad 2010-05-02 
 
Fondbolagens förening, 2008.1. “Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende 
investeringsfonder”.  
http://www.fondbolagen.se/upload/riktlinjer_f%C3%B6r_nyckeltal_jul_2008.pdf, inhämtad 
2010-04-10 
 
Helgesson, Hanna- Hård Fredrik- Nilsson Pia-Petterson, Fredrik,  2009.”30 år med  fonder”. 
Fondbolagens Förening, Stockholm. http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf,          
inhämtad 2010-04-12 
 
Index för den svenska värdepappersmarknaden 
http://www.mscibarra.com/products/indices/international_equity_indices/performance.html, 
inhämtad 2010-04-13 
 
Lindmark, Jonas, 2002-06-19,  ”Använd  TKA  plus  omsättning”  
http://www.morningstar.co.in/in/news/article.aspx?articleid=14748&categoryid=145&lang=e
n-IN&validfrom, inhämtad 2010-03-25 
 
Lindmark, Jonas, 2009-07-03, ”Vill du flyga ballong eller helikopter?”,  

https://www.avanza.se/aza/hjalp/vanligafragor.jsp?id=5


 50 

http://www.morningstar.se/Articles/Chronicle.aspx?title=vill-du-flyga-ballong-eller-
helikopter, inhämtad 2010-05-10 
 
www.morningstar.se 
 
Sammanfattning FFFS 2008:11 
http://www.fi.se/Templates/RegulationPage____10280.aspx, inhämtad 2010-04-09 
 
”Cykelanalys” 
http://user.tninet.se/~edg355n/liten_kurs_i_ta/cykler.htm inhämtad 2010-05-12 
  
 
Reuters 3000XTRA databas 
 
9.4 Lagar 
Lag (2004:46) om investeringsfonder 
 
9.5 Fondrapporter 
Aktieansvar 
Aktiespararna 
Alfred Berg 
AMF Fonder 
Banco Fonder 
Handelsbanken Fonder 
Carlson Fonder 
Catella Fonder 
Eldsjäl 
Enter Fonder 
Folksam 
HQ Fonder 
Ålandsbanken 
Länsförsäkringar 
Nordea Fonder 
Öhman Fonder 
SEB Fonder 
Skandia Fonder 
SPP Fonder 
Swedbank Robur



 51 

 

 
 
Bilaga  
  
Normalfördelning 
 

 
(Diagram 3.1) 

Diagrammet visar hur en variabel är normalfördelad runt sitt medelvärde 
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Beskrivande statistik 
 

05-1/1 – 06-31/12   

UPPGÅNG       

 Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Antal 

Avkastning 0,021 0,021 0,003 0,009 0,028 51 

alfa 0,004 0,004 0,003 -0,003 0,012 51 

beta 0,803 0,806 0,062 0,568 1,036 51 

Std 0,038 0,038 0,003 0,029 0,049 51 

ln Fondstorlek 13,709 13,638 1,780 9,376 16,569 51 

 TKA (%) 1,429 1,545 0,583 0,300 2,770 51 

Omsättningshastighet 0,688 0,500 0,604 0,080 3,900 51 

Morningstar rating  3,137 3 1,132 1 5 51 

Duration av 
fondförvaltarbyten 0,907 0,514 1,120 0,055 5,902 51 

Antal aktier 52,314 43 26,099 19 108 51 

del i stora bolag 0,539 0,525 0,065 0,391 0,699 51 

bransch 0,431 0 0,5 0 1 51 

 
 

(Tabell 6.1.1) 
Tabellen visar medelvärde, median, standardavvikelse, högsta och minsta residual för 
våra variabler, samt antalet fonder i vårt stickprov i den ekonomiska uppgången. 
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07-1/1 – 08-31/12 

NEDGÅNG       

 Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Antal 

Avkastning -0,025 -0,025 0,004 -0,048 -0,016 51 

alfa -0,001 0,000 0,004 -0,021 0,008 51 

beta 0,973 0,962 0,059 0,842 1,109 51 

Std 0,067 0,067 0,004 0,059 0,077 51 

ln Fondstorlek 13,464 13,554 1,822 9,081 16,340 51 

 TKA (%) 1,468 1,545 0,611 0,200 3,020 51 

Omsätt,hastighet 0,843 0,715 0,493 0,020 2,095 51 

Morningstar rating  3,137 3,000 1,132 1,000 5 51 

Duration av 
fondförvaltarbyten 0,907 0,514 1,120 0,055 5,902 51 

Antal aktier 52,314 43,000 26,099 19,000 108,000 51 

del i stora bolag 0,539 0,525 0,065 0,391 0,699 51 

bransch 0,431 0,000 0,5 0,000 1 51 
  

 
 

(Tabell 6.1.2)  
Tabellen visar medelvärde, median, standardavvikelse, högsta och minsta residual för 
våra variabler samt antalet fonder i vårt stickprov i den ekonomiska nedgången. 
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05-1/1 – 08-12-31 

TOTALA PERIODEN       

 Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Antal 

Avkastning -0,002 -0,001 0,002 -0,012 0,003 51 

Alfa 0,002 0,002 0,002 -0,007 0,006 51 

Beta 0,888 0,890 0,047 0,705 1,008 51 

Std 0,053 0,053 0,003 0,044 0,060 51 

ln Fondstorlek 13,606 13,653 1,792 9,239 16,404 51 

 TKA (%) 1,448 1,535 0,593 0,250 2,895 51 

Omsätt,hastighet 0,766 0,650 0,504 0,078 2,925 51 

Morningstar rating  3,137 3 1,132 1 5 51 

Duration av 
fondförvaltarbyten 0,907 0,514 1,120 0,055 5,902 51 

Antal aktier 52,314 43 26,099 19 108 51 

del i stora bolag 0,539 0,525 0,065 0,391 0,699 51 

Bransch 0,431 0 0,500 0 1 51 

 
 

 
 

(Tabell 6.1.3) 
Tabellen visar medelvärde, median, standardavvikelse, högsta och minsta residual för 

våra variabler, samt antalet fonder i vårt stickprov under den totala perioden 
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Korrelation 
 

 

05-1/1 – 06-31/12   

UPPGÅNG           

  beta Std 
ln 
Fondstorlek  TKA  Omsätt,hastighet 

Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i stora 
bolag bransch 

Beta 100,00%          

Std 92,52% 100,00%         

ln Fondstorlek 21,98% 18,37% 100,00%        

 TKA -21,71% -11,95% -27,15% 100,00%       

Omsätt,hastighet -11,64% -8,57% -7,40% 32,59% 100,00%      

Morningstar rating  8,13% -8,28% 23,49% -36,12% 7,77% 100,00%     

Duration av 
fondförvaltarbyten -12,56% -10,74% -23,50% 17,65% -8,77% -12,44% 100,00%    

Antal aktier -3,05% -5,31% 11,54% 4,51% -20,14% -5,02% -15,42% 100,00%   

del i stora bolag -9,15% -14,69% 10,50% -29,96% -16,09% -9,29% -4,90% -7,72% 100,00%  

bransch 6,56% -1,07% -1,15% -3,53% -4,70% 14,06% 17,66% 17,48% 10,72% 100,00% 

 
 
 

(Tabell 6.2.1) 
Tabellen visar korrelationen mellan variablerna i  den ekonomiska uppgången 
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07-1/1 – 08-31/12 
NEDGÅNG           

  beta Std 
ln 
Fondstorlek  TKA Omsätt,hastighet 

Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i stora 
bolag Bransch 

Beta 100,00%          

Std 96,86% 100,00%         

ln Fondstorlek 0,90% 0,13% 100,00%        

 TKA  -8,40% -14,65% -34,35% 100,00%       

Omsätt,hastighet -10,92% -11,06% -17,75% 59,34% 100,00%      

Morningstar rating  -36,47% -32,19% 27,42% -35,31% -16,42% 100,00%     

Duration av 
fondförvaltarbyten 10,81% 6,59% -23,56% 12,78% -6,89% -12,44% 100,00%    

Antal aktier 40,88% 40,07% 11,49% 1,48% -22,23% -5,02% -15,42% 100,00%   

del i stora bolag -12,22% -14,97% 6,68% -34,69% -32,39% -9,29% -4,90% -7,72% 100,00%  

bransch 3,77% 0,59% -1,53% -9,44% -36,13% 14,06% 17,66% 17,48% 10,72% 100,00% 

            
 

 (Tabell 6.2.2) 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna i den ekonomiska 

nedgången 
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05-1/1 – 08-12-31 
TOTALA 
PERIODEN             

  Beta Std 
ln 
Fondstorlek 

 TKA 
(%) Omsätt,hastighet 

Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i 
stora 
bolag Bransch 

Beta 100,00%          

Std 94,43% 100,00%         

ln Fondstorlek 14,01% 8,62% 100,00%        

 TKA (%) -17,90% -14,65% -30,84% 100,00%       

Omsätt,hastighet -13,18% -10,09% -12,89% 47,72% 100,00%      

Morningstar rating  -17,53% -27,59% 25,43% -35,94% -3,38% 100,00%     
Duration av 
fondförvaltarbyten -1,50% -0,83% -23,77% 15,26% -8,64% -12,44% 100,00%    

Antal aktier 23,65% 26,21% 11,44% 2,98% -22,97% -5,02% -15,42% 100,00%   

del i stora bolag -13,71% -18,48% 8,49% -32,59% -25,51% -9,29% -4,90% -7,72% 100,00%  

bransch 6,69% -0,14% -1,26% -6,60% -20,51% 14,06% 17,66% 17,48% 10,72% 100,00% 

 
 
 

(Tabell 6.2.3) 
Tabellen visar korrelationen mellan variablerna under den totala tidsperioden 
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05-1/1 – 06-31/12   
UPPGÅNG Avkastning     Alfa     

    Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 

 Beta 0,01208 2,01026 0,04993 0,00514 0,85059 0,39914 

 Konstant 0,01135 2,34566 0,02309 0,00018 0,03700 0,97064 

 Std 0,14181 1,01369 0,31571 0,18721 1,38694 0,17174 

 Konstant 0,01565 2,92952 0,00514 -0,00282 -0,54791 0,58624 

 ln Fondstorlek 0,00025 1,16448 0,24987 -0,00007 -0,31585 0,75346 

 Konstant 0,01761 5,91219 0,00000 0,00523 1,77977 0,08132 

  TKA (%) -0,00014 -0,21023 0,83436 0,00022 0,34006 0,73527 

 Konstant 0,02125 20,68524 0,00000 0,00399 3,99381 0,00022 

 Omsätt,hastighet -0,00073 -1,15280 0,25459 -0,00059 -0,95037 0,34659 

 Konstant 0,02156 37,22255 0,00000 0,00471 8,32425 0,00000 

 Morningstar rating  0,00112 3,66798 0,00060 0,00006 0,17468 0,86205 

 Konstant 0,01755 17,30859 0,00000 0,00412 3,70151 0,00054 

 

Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00000 -0,00604 0,99521 -0,00036 -1,08995 0,28106 

 Konstant 0,02105 42,32932 0,00000 0,00464 9,69172 0,00000 

 Antal aktier 0,00002 1,11766 0,26916 -0,00002 -1,08914 0,28142 

 Konstant 0,02019 23,52000 0,00000 0,00512 6,12650 0,00000 

 del i stora bolag -0,01299 -2,27499 0,02732 0,00311 0,53337 0,59619 

 Konstant 0,02805 9,05142 0,00000 0,00263 0,83180 0,40956 

 Bransch 0,00167 2,25213 0,02883 0,00023 0,29802 0,76695 

 Konstant 0,02033 41,83122 0,00000 0,00421 8,47627 0,00000 

 

 
 
 
 
 

 

Enkel regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Tabell 6.3.1) 

Tabellen visar den enkla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa i ekonomisk uppgång. 
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07-1/1 – 08-31/12 

NEDGÅNG Avkastning     Alfa     

   Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 

  Beta -0,02888 -3,26138 0,00202 0,01269 1,46383 0,14963 

  Konstant 0,00333 0,38533 0,70166 -0,01331 -1,57521 0,12164 

  Std -0,40673 -2,91032 0,00542 0,25002 1,88712 0,06507 

  Konstant 0,00268 0,28335 0,77810 -0,01784 -1,99176 0,05199 

  ln Fondstorlek -0,00073 -2,42361 0,01911 -0,00020 -0,69756 0,48875 

  Konstant -0,01499 -3,68120 0,00058 0,00172 0,44354 0,65932 

   TKA 0,00203 2,25289 0,02878 0,00002 0,02169 0,98278 

  Konstant -0,02775 -19,40818 0,00000 -0,00099 -0,72758 0,47033 

  Omsätt,hastighet 0,00175 1,52419 0,13389 0,00132 1,26412 0,21217 

  Konstant -0,02625 -23,52198 0,00000 -0,00208 -2,03971 0,04679 

  Morningstar rating  -0,00039 -0,76024 0,45076 -0,00041 -0,88899 0,37835 

  Konstant -0,02356 -13,93133 0,00000 0,00032 0,20747 0,83650 

  
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00051 1,00035 0,32205 0,00015 0,32478 0,74673 

  Konstant -0,02524 -34,48631 0,00000 -0,00110 -1,64486 0,10640 

  Antal aktier -0,00001 -0,57098 0,57062 0,00001 0,41449 0,68032 

  Konstant -0,02412 -18,72503 0,00000 -0,00140 -1,19561 0,23760 

  del i stora bolag -0,00004 -0,00419 0,99667 -0,00484 -0,60035 0,55104 

  Konstant -0,02476 -5,11057 0,00001 0,00164 0,37591 0,70860 

  Bransch 0,00039 0,33777 0,73698 -0,00161 -1,57781 0,12104 

  Konstant -0,02494 -32,90428 0,00000 -0,00027 -0,39932 0,69139 

 
 

 
 (Tabell 6.3.2) 

Tabellen visar den enkla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa i ekonomisk nedgång 
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05-1/1 – 08-12-31 

TOTALA PERIODEN Avkastning     Alfa     

    

Beta 

Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 

  -0,01050 -1,70349 0,09481 0,01016 1,68970 0,09744 

  Konstant 0,00746 1,36141 0,17961 -0,00735 -1,37488 0,17542 

  Std -0,19815 -1,80847 0,07667 0,22414 2,12077 0,03903 

  Konstant 0,00860 1,48484 0,14399 -0,01016 -1,81895 0,07503 

  ln Fondstorlek -0,00021 -1,29383 0,20179 -0,00013 -0,79061 0,43298 

  Konstant 0,00103 0,45574 0,65059 0,00341 1,53729 0,13065 

   TKA (%) 0,00096 1,97973 0,05337 0,00016 0,33517 0,73892 

  Konstant -0,00325 -4,29108 0,00008 0,00143 1,86699 0,06789 

  Omsätt,hastighet 0,00032 0,53786 0,59311 0,00038 0,65555 0,51518 

  Konstant -0,00211 -3,89354 0,00030 0,00138 2,62329 0,01158 

  Morningstar rating  0,00037 1,41083 0,16461 -0,00017 -0,68226 0,49829 

  Konstant -0,00301 -3,48736 0,00104 0,00222 2,59910 0,01232 

  
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00025 0,96274 0,34041 -0,00011 -0,40826 0,68486 

  Konstant -0,00209 -5,52554 0,00000 0,00177 4,74780 0,00002 

  Antal aktier 0,00000 0,16780 0,86743 0,00000 -0,32715 0,74495 

  Konstant -0,00196 -2,93762 0,00503 0,00186 2,86021 0,00621 

  del i stora bolag -0,00651 -1,44141 0,15583 -0,00087 -0,19229 0,84831 

  Konstant 0,00165 0,67241 0,50448 0,00214 0,87521 0,38573 

  Bransch 0,00103 1,77571 0,08199 -0,00069 -1,20724 0,23314 

  Konstant -0,00231 -6,06062 0,00000 0,00197 5,22299 0,00000 

 
 

 
 (Tabell 6.3.3) 

Tabellen visar den enkla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa under den totala perioden. 
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Multipel regression 
 
 
 

 
Uppgång med Standardavvikelse 
    

  Avkastning     Alfa     
  Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 
 Konstant 0,01497 2,12225 0,03990 -0,00500 -0,59279 0,55657 
 Std 0,13528 1,10346 0,27626 0,21026 1,43320 0,15938 
 ln Fondstorlek 0,00012 0,63127 0,53137 -0,00016 -0,70189 0,48671 
  TKA (%) 0,00097 1,41359 0,16503 0,00131 1,59882 0,11754 

 Omsätt,hastighet -0,00122 
-
2,08881 0,04297 -0,00120 -1,71022 0,09478 

 Morningstar rating  0,00119 3,60482 0,00084 0,00035 0,88892 0,37923 

 
Duration av 
fondförvaltarbyten -0,00004 

-
0,13252 0,89522 -0,00061 -1,66383 0,10377 

 Antal aktier 0,00001 0,38984 0,69867 -0,00002 -1,51696 0,13695 

 del i stora bolag -0,01083 
-
1,97418 0,05512 0,00552 0,84119 0,40512 

 Bransch 0,00139 2,07698 0,04411 0,00049 0,60924 0,54573 

 
 
 

(Tabell 6.4.1) 
Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 

koefficientvärden mot avkastning samt alfa, under den totala perioden, när beta är 
exkluderad. 
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(Tabell 6.4.2) 
 

Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa i ekonomisk uppgång, när 

standardavvikelse är exkluderad.

 U pp gŒng  m e d Bet a      

  Avka stning      Alfa      

   Ko eff ic ienter t-kv ot p-vŠrd e K oeff ic ien ter t-kvo t p -vŠrde 

 K onstant  0,0 131 0 2 ,0 2962  0 ,04 892  -0 ,0 001 6 -0 ,0 200 3 0 , 9841 2  

 b eta 0,0 088 1 1 ,6 6717  0 ,10 310  0 , 00 50 5  0 , 770 87  0 , 4452 0  

 ln  F on dsto rlek 0,0 001 1 0 ,5 6544  0 ,57 486  -0 ,0 001 3 -0 ,5 461 7 0 , 5879 1  

  TK A (% ) 0,0 010 4 1 ,5 4355  0 ,13 038  0 , 00 12 3  1 , 477 49  0 , 1471 8  

 O m sŠtt,h astigh et -0 ,0 0 118  
-
2 ,0 5180  0 ,04 661  -0 ,0 012 2 -1 ,7 063 9 0 , 0955 0  

 M ornings tar rat in g   0,0 011 5 3 ,6 3334  0 ,00 077  0, 00 02 4 0 , 624 46  0 , 5357 8  

 
D urat io n  av 
f on d fš rvaltarb yten  -0 ,0 0 002  

-
0 ,0 7196  0 ,94 298  -0 ,0 006 4 -1 ,7 095 9 0 , 0949 0  

 A ntal aktier 0,0 000 1 0 ,4 3498  0 ,66 586  -0 ,0 000 3 -1 ,6 142 0 0 , 1141 5  

 d el i  stora  b olag  -0 ,0 1 057  
-
1 ,9 9155  0 ,05 311  0 , 00 40 4  0 , 614 80  0 , 5420 8  

 b ran sch  0,0 013 1 1 ,9 8783  0 ,05 354  0 , 00 05 1  0 , 627 59  0 , 5337 5  

 
 



 63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Tabell 6.4.3) 
Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa i ekonomisk nedgång, när beta är 

exkluderad. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nedgång med standardavvikelse    

  Avkastning     Alfa     

   Koefficienter t-kvot 
p-
värde Koefficienter t-kvot p-värde 

 Konstant 0,01939 1,14923 0,25712 -0,01258 -0,73492 0,46657 

 STD -0,54744 
-
3,05337 0,00396 0,21044 1,15689 0,25401 

 ln Fondstorlek -0,00055 
-
1,75850 0,08613 -0,00021 -0,67116 0,50588 

  TKA (%) -0,00030 
-
0,22452 0,82347 -0,00110 -0,79804 0,42945 

 Omsätt,hastighet 0,00149 0,98910 0,32842 0,00187 1,22506 0,22755 

 Morningstar rating  -0,00065 
-
1,08218 0,28550 -0,00003 -0,04352 0,96550 

 
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00046 0,89829 0,37428 0,00030 0,58298 0,56310 

 Antal aktier 0,00003 1,21014 0,23316 0,00001 0,49870 0,62066 

 del i stora bolag -0,00143 
-
0,14973 0,88171 0,00013 0,01391 0,98897 

 Bransch 0,00066 0,56323 0,57634 -0,00132 -1,11692 0,27053 
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 Nedgång med Beta     

  Avkastning     Alfa     

   Koefficienter t-kvot 
p-
värde Koefficienter t-kvot 

p-
värde 

 Konstant 0,02164 1,46679 0,15006 -0,00552 
-
0,34925 0,72869 

 beta -0,04124 
-
3,77176 0,00051 0,00900 0,76725 0,44733 

 ln Fondstorlek -0,00049 
-
1,63981 0,10870 -0,00023 

-
0,72034 0,47541 

  TKA (%) -0,00018 
-
0,14575 0,88483 -0,00142 

-
1,05782 0,29633 

 Omsätt,hastighet 0,00143 0,99919 0,32356 0,00197 1,28017 0,20768 

 Morningstar rating  -0,00083 
-
1,44951 0,15480 -0,00013 

-
0,21184 0,83328 

 
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00057 1,16567 0,25048 0,00031 0,60052 0,55146 

 Antal aktier 0,00003 1,50126 0,14095 0,00002 0,66836 0,50765 

 del i stora bolag -0,00119 
-
0,13305 0,89480 -0,00150 

-
0,15564 0,87708 

 bransch 0,00077 0,69685 0,48983 -0,00134 
-
1,12580 0,26680 

 
 

 
 (Tabell 6.4.4)  

Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 
koefficientvärden mot avkastning samt alfa i ekonomisk nedgång, när 

standardavvikelse är exkluderad. 
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 T O T med standardavvikelse     

  Avkastning     Alfa     
  Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 
 Konstant 0,00626 0,68765 0,49555 -0,01569 -1,64461 0,10770 

 Std -0,13210 
-
1,03172 0,30825 0,31872 2,37523 0,02230 

 ln Fondstorlek -0,00015 
-
0,87562 0,38634 -0,00017 -0,97204 0,33673 

  TKA (%) 0,00103 1,49811 0,14177 0,00050 0,68860 0,49496 

 Omsätt,hastighet -0,00028 
-
0,40967 0,68418 0,00009 0,11742 0,90710 

 Morningstar rating  0,00046 1,45223 0,15405 0,00023 0,68863 0,49494 

 
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00008 0,30533 0,76166 -0,00014 -0,49294 0,62468 

 Antal aktier 0,00000 0,19025 0,85005 -0,00001 -0,64327 0,52363 

 del i stora bolag -0,00450 
-
0,88062 0,38365 0,00413 0,77004 0,44569 

 bransch 0,00090 1,50385 0,14028 -0,00064 -1,02069 0,31339 

 
  
 

(Tabell 6.4.5) 
Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 

koefficientvärden mot avkastning samt alfa, under den totala perioden, när beta är 
exkluderad. 
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 TOT med beta      

  Avkastning     Alfa     

  Koefficienter t-kvot p-värde Koefficienter t-kvot p-värde 

 Konstant 0,00542 0,67183 0,50546 -0,00992 -1,14793 0,25765 

 Beta -0,00734 -1,08630 0,28369 0,01406 1,94221 0,05900 

 ln Fondstorlek -0,00014 -0,82985 0,41143 -0,00018 -0,97672 0,33444 

  TKA (%) 0,00107 1,59027 0,11946 0,00029 0,40735 0,68587 

 Omsätt,hastighet -0,00031 -0,44726 0,65704 0,00016 0,22237 0,82513 

 Morningstar rating  0,00050 1,63659 0,10937 0,00009 0,28431 0,77760 

 
Duration av 
fondförvaltarbyten 0,00008 0,29473 0,76969 -0,00013 -0,44053 0,66187 

 Antal aktier 0,00000 0,14502 0,88541 -0,00001 -0,43131 0,66850 

 del i stora bolag -0,00419 -0,84151 0,40494 0,00260 0,48756 0,62846 

 bransch 0,00094 1,56082 0,12625 -0,00070 -1,08093 0,28604 

        

 

(Tabell 6.4.6)  
Tabellen visar den multipla regressionen mellan våra oberoende variabler som 

koefficientvärden mot avkastning samt alfa under den totala perioden, när 
standardavvikelse är exkluderad.
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Bilaga 2 
 
Variabeldata 
 
 
UPPGÅNG  Avkastning alfa beta Std 

ln 
Fondstorlek 

 TKA 
(%) 

AktieAnsvar Sverige  0,02289 0,00687 0,81442 0,03770 14,14111 1,42500 
Aktiespararna Topp Sverige  0,01946 0,00488 0,78950 0,03693 13,79883 0,31500 
Alfred Berg Sverige Referens  0,02058 0,00436 0,82965 0,03873 13,33393 1,05000 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige 0,02396 0,00783 0,82110 0,03905 16,35840 0,53500 
Banco Etisk Sverige  0,01932 0,00273 0,82405 0,03938 15,14488 1,85500 
Banco Etisk Sverige Special  0,01881 0,00703 0,84309 0,04077 12,56154 1,19000 
Banco Hjalp  0,01921 0,00269 0,78023 0,03697 12,14231 1,86500 
Banco Ideell Miljo  0,02345 0,00500 0,75740 0,03567 12,73953 1,79500 
Banco Kultur  0,01926 0,00579 0,78269 0,03708 11,17134 1,85000 
Banco Svensk Miljo  0,02363 0,00645 0,78951 0,03725 11,89000 1,80500 
Banco Sverige  0,01640 0,00296 0,70146 0,03837 11,86890 1,86000 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  0,02146 0,00496 0,79898 0,03735 13,63758 2,65000 
Carlson Sverige Koncis  0,02814 0,00407 0,75034 0,03605 13,09503 1,86000 
Carlson Sverigefond  0,02126 0,00569 0,79285 0,03776 14,13852 1,30500 
Catella Reavinstfond  0,02441 0,01239 0,94659 0,04740 15,47069 1,79000 
Eldsjal Bistandsfond  0,00909 0,00350 0,56832 0,02938 10,96242 1,75000 
Eldsjal Gavofond  0,02171 0,00218 0,77851 0,03675 11,28596 1,75000 
Eldsjal Sverigefond  0,02159 0,00612 0,77106 0,03635 10,68771 1,80000 
Enter Sverige  0,02080 0,00546 0,85922 0,03956 13,14275 1,77500 
Enter Sverige Fokus  0,02259 0,00593 0,82982 0,03856 14,63203 0,61000 
Folksam LO Sverige  0,02119 0,00184 0,80776 0,03788 16,06744 0,50000 
Folksam LO Vastfonden  0,02128 0,00051 0,81243 0,03790 13,31665 0,45000 
Folksams Aktiefond Sverige  0,02089 0,00433 0,80709 0,03793 15,27556 0,80000 
Folksams Tjanstemannafond Sverige  0,02115 0,00105 0,80725 0,03787 13,61599 0,50000 
Handelsbanken Sverigefond  0,02165 0,00436 0,79828 0,03791 15,95003 1,65000 
Handelsbanken Sverigefond Index  0,02167 0,00471 0,80574 0,03839 16,39739 0,70000 
HQ Sverigefond  0,02259 0,00534 0,80568 0,03884 14,92539 1,57500 
Humanfonden  0,01840 0,00297 0,79303 0,03810 14,50260 1,85500 
Kaupthing Sverige Index 30  0,01971 0,00479 0,84139 0,03942 12,45293 0,46000 
Lansforsakringar Sverigefond  0,01969 0,00367 0,80229 0,03807 15,79727 1,47000 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  0,01855 0,00185 0,81808 0,03874 12,66981 1,29000 
Nordea Selekta Sverige  0,01834 0,00557 0,83191 0,03938 13,92032 1,88000 
Nordea Sweden Open Fund  0,02296 0,00589 0,66468 0,03441 12,79108 2,77000 
Nordea Sverigefond  0,02234 0,00300 0,75764 0,03565 15,54796 1,69500 
Ohman Sverigefond  0,02038 0,00757 0,83706 0,03913 13,15407 1,30000 
Samaritfonden  0,01840 0,00299 0,79238 0,03807 13,16570 1,85500 
SEB Ethical Sweden  0,02133 0,00882 0,85169 0,03951 13,61051 2,30000 
SEB Sverige Chans/Riskfond  0,01802 0,00131 0,84375 0,03974 15,20812 1,95000 
SEB Sverigefond  0,02031 0,00224 0,84728 0,03977 16,56911 1,40000 
SEB Sverigefond Stora Bolag  0,02020 0,00714 0,84359 0,03976 15,97401 1,40000 
Skandia Cancerfonden  0,02255 0,00290 0,79874 0,03768 12,75139 1,82000 
Skandia Sverige  0,02275 -0,00145 0,81964 0,03750 15,58240 1,50000 
Skandia Varldsnaturfonden  0,02240 0,00152 0,80784 0,03818 12,82600 1,82000 
SKF Allemansfond  0,01969 0,00157 1,03641 0,04949 11,47210 1,10000 
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SPP Aktiefond Sverige  0,02210 0,00542 0,76253 0,03643 14,29763 0,90000 
SPP Aktieindexfond Sverige  0,01956 0,00545 0,76672 0,03673 14,70505 0,30000 
Swedbank Robur Ethica Miljo Sverige  0,02146 0,00290 0,76354 0,03558 14,17921 1,54500 
Swedbank Robur Hockeyfond  0,02366 0,00334 0,79284 0,03640 9,37564 1,42500 
Swedbank Robur Sverigefond  0,02378 -0,00323 0,80360 0,03701 15,93244 1,52500 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  0,02476 0,00731 0,81293 0,03731 15,22243 0,64500 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  0,02390 0,00711 0,79523 0,03680 9,71151 1,65500 

 
Tabellen visar medelvärden för avkastning, alfa, beta, standardavvikelse, logaritmerad 
fondstorlek samt TKA under ekonomisk uppgång.  
 

UPPGÅNG Omsätt,hastighet 
Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i 
stora 
bolag  bransch 

AktieAnsvar Sverige  0,24 4 0,05475 43 0,575 1 
Aktiespararna Topp Sverige  0,08 3 0,29460 30 0,698 1 
Alfred Berg Sverige Referens  0,49 1 1,30909 35 0,442 0 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige 0,65 5 0,42204 54 0,534 0 
Banco Etisk Sverige  0,40 2 1,40625 49 0,579 0 
Banco Etisk Sverige Special  0,20 2 1,40625 42 0,584 0 
Banco Hjalp  0,40 1 1,40625 51 0,576 0 
Banco Ideell Miljo  0,30 2 1,40625 37 0,529 1 
Banco Kultur  0,40 2 1,40625 51 0,577 0 
Banco Svensk Miljo  0,35 3 1,40625 37 0,534 1 
Banco Sverige  0,45 1 1,40625 102 0,513 0 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  0,35 3 0,43689 107 0,506 1 
Carlson Sverige Koncis  1,04 5 1,17647 19 0,463 1 
Carlson Sverigefond  0,40 4 0,73922 40 0,525 1 
Catella Reavinstfond  1,05 2 0,08301 39 0,457 1 
Eldsjal Bistandsfond  1,65 3 0,98361 25 0,567 0 
Eldsjal Gavofond  1,80 4 0,98361 25 0,525 0 
Eldsjal Sverigefond  1,90 4 0,98361 25 0,524 0 
Enter Sverige  0,59 5 0,09815 29 0,479 0 
Enter Sverige Fokus  0,57 5 0,09772 28 0,48 0 
Folksam LO Sverige  0,45 4 0,38055 62 0,597 0 
Folksam LO Vastfonden  0,30 4 0,38055 64 0,529 1 
Folksams Aktiefond Sverige  0,45 3 0,38055 57 0,618 0 
Folksams Tjanstemannafond Sverige  0,55 4 0,38055 57 0,624 0 
Handelsbanken Sverigefond  0,45 3 0,43689 108 0,504 1 
Handelsbanken Sverigefond Index  0,35 4 0,98630 85 0,535 1 
HQ Sverigefond  0,82 5 0,28800 27 0,495 0 
Humanfonden  0,45 1 1,40625 51 0,576 0 
Kaupthing Sverige Index 30  0,19 3 0,98630 30 0,668 1 
Lansforsakringar Sverigefond  0,52 3 0,32345 26 0,518 0 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  1,15 2 0,50633 38 0,391 0 
Nordea Selekta Sverige  1,10 2 0,50633 38 0,511 0 
Nordea Sweden Open Fund  1,10 2 0,13889 55 0,485 0 
Nordea Sverigefond  1,10 3 0,13889 55 0,473 0 
Ohman Sverigefond  0,90 4 0,78775 61 0,582 1 
Samaritfonden  0,45 1 1,40625 50 0,576 0 
SEB Ethical Sweden  0,50 3 0,94241 42 0,642 0 
SEB Sverige Chans/Riskfond  3,90 3 0,39344 39 0,592 1 
SEB Sverigefond  0,50 3 0,38793 104 0,536 1 
SEB Sverigefond Stora Bolag  0,45 3 0,17910 47 0,643 0 
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Skandia Cancerfonden  0,35 4 5,90164 39 0,485 1 
Skandia Sverige  0,86 4 0,62176 53 0,515 1 
Skandia Varldsnaturfonden  0,86 3 5,90164 37 0,51 1 
SKF Allemansfond  0,44 3 0,14429 36 0,447 0 
SPP Aktiefond Sverige  0,45 4 1,28571 36 0,459 0 
SPP Aktieindexfond Sverige  0,10 3 1,28571 30 0,699 1 
Swedbank Robur Ethica Miljo Sverige  0,65 3 0,19386 53 0,567 1 
Swedbank Robur Hockeyfond  0,65 3 0,51429 105 0,512 1 
Swedbank Robur Sverigefond  0,60 4 0,51429 105 0,513 0 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  0,60 5 0,51429 105 0,511 0 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  0,60 3 0,51429 105 0,512 1 

 
Tabellen visar medelvärden för omsättningshastighet, Morningstar rating, duration av 
fondförvaltarbyten, antal aktier, del i stora bolag samt bransch tillhörighet under ekonomisk 
uppgång. 
 
NEDGÅNG Avkastning alfa beta Std 

ln 
Fondstorlek 

 TKA 
(%) 

AktieAnsvar Sverige  -0,02626 -0,02148 0,91475 0,06280 14,00787 1,41000 
Aktiespararna Topp Sverige  -0,02438 -0,00192 0,90839 0,06441 13,65885 0,30500 
Alfred Berg Sverige Referens  -0,02647 -0,00271 0,98787 0,06794 12,68541 1,13000 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige -0,04750 0,00125 1,05284 0,07272 16,34049 0,52000 
Banco Etisk Sverige  -0,02700 -0,00190 1,00503 0,06887 14,86405 1,98500 
Banco Etisk Sverige Special  -0,02606 0,00003 1,00890 0,06941 12,24813 1,29000 
Banco Hjalp  -0,02737 -0,00106 1,00305 0,06863 11,70466 2,01000 
Banco Ideell Miljo  -0,02554 -0,00029 0,96102 0,06557 12,45259 1,83500 
Banco Kultur  -0,02707 -0,00013 1,00683 0,06885 10,84748 1,70000 
Banco Svensk Miljo  -0,02516 -0,00157 0,96408 0,06574 11,80278 1,83500 
Banco Sverige  -0,01636 0,00021 0,99233 0,07245 11,24546 1,95000 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  -0,02386 -0,00161 0,96821 0,06646 13,40302 2,65000 
Carlson Sverige Koncis  -0,02193 -0,00316 0,89374 0,06234 13,55378 1,69500 
Carlson Sverigefond  -0,02307 -0,00213 0,93130 0,06420 13,77356 1,28000 
Catella Reavinstfond  -0,02702 -0,00031 1,03066 0,07116 15,38340 2,25000 
Eldsjal Bistandsfond  -0,01753 0,00079 0,84245 0,05882 10,62444 2,05000 
Eldsjal Gavofond  -0,02198 -0,00230 0,90756 0,06344 10,82796 2,00000 
Eldsjal Sverigefond  -0,02101 0,00128 0,88691 0,06210 10,64996 2,05000 
Enter Sverige  -0,02642 -0,00005 0,86360 0,06276 12,43798 2,03000 
Enter Sverige Fokus  -0,02490 -0,00406 0,86310 0,06115 14,40758 1,04000 
Folksam LO Sverige  -0,02589 -0,00129 0,95020 0,06624 16,08054 0,49500 
Folksam LO Vastfonden  -0,02501 0,00071 0,95303 0,06607 13,49271 0,46500 
Folksams Aktiefond Sverige  -0,02644 -0,00280 0,95390 0,06656 15,03105 0,79000 
Folksams Tjanstemannafond Sverige  -0,02586 -0,00019 0,94578 0,06591 13,68949 0,51000 
Handelsbanken Sverigefond  -0,02367 -0,00175 0,95759 0,06615 15,84530 1,65000 
Handelsbanken Sverigefond Index  -0,02531 -0,00042 0,95789 0,06674 16,09529 0,70000 
HQ Sverigefond  -0,02176 -0,00413 0,89437 0,06264 14,93147 1,55500 
Humanfonden  -0,02629 -0,00236 1,01581 0,06959 14,16324 1,70000 
Kaupthing Sverige Index 30  -0,02391 -0,00018 0,96122 0,06768 12,11176 0,43000 
Lansforsakringar Sverigefond  -0,02220 0,00388 0,92260 0,06351 15,52751 1,38000 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  -0,02721 -0,00132 1,10916 0,07689 13,46240 1,33000 
Nordea Selekta Sverige  -0,02624 0,00186 1,05386 0,07256 13,42543 1,91500 
Nordea Sweden Open Fund  -0,02210 0,00131 0,94676 0,06431 12,27607 3,02000 
Nordea Sverigefond  -0,02480 -0,00564 0,95228 0,06664 15,30481 1,71500 
Ohman Sverigefond  -0,02466 -0,00206 1,03170 0,07160 12,22220 1,40000 
Samaritfonden  -0,02630 0,00077 1,01530 0,06955 12,82247 2,00000 
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SEB Ethical Sweden  -0,01947 0,00099 0,95648 0,06548 13,12086 2,15000 
SEB Sverige Chans/Riskfond  -0,02247 -0,00126 0,95033 0,06605 13,95358 1,70000 
SEB Sverigefond  -0,02506 -0,00042 0,94950 0,06552 16,20626 1,45000 
SEB Sverigefond Stora Bolag  -0,02320 -0,00159 0,91235 0,06339 15,75892 1,50000 
Skandia Cancerfonden  -0,02271 -0,00272 0,98046 0,06746 12,42451 1,78500 
Skandia Sverige  -0,02562 0,00285 0,96159 0,06878 15,01823 1,50500 
Skandia Varldsnaturfonden  -0,02247 0,00037 0,99178 0,06813 12,69905 1,75500 
SKF Allemansfond  -0,02114 0,00799 0,97932 0,07020 11,18581 1,15000 
SPP Aktiefond Sverige  -0,02355 0,00002 1,00963 0,07050 14,23652 0,85000 
SPP Aktieindexfond Sverige  -0,02426 0,00042 1,01762 0,07060 14,61639 0,20000 
Swedbank Robur Ethica Miljo Sverige  -0,02658 -0,00232 1,07119 0,07366 14,14296 1,48500 
Swedbank Robur Hockeyfond  -0,02614 -0,00225 1,06084 0,07286 9,08143 1,41500 
Swedbank Robur Sverigefond  -0,02647 0,00266 1,07010 0,07359 15,66129 1,54500 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  -0,02476 0,00071 1,05234 0,07209 15,59934 0,65000 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  -0,02508 0,00011 1,04451 0,07145 9,57025 1,65000 

 
Tabellen visar medelvärden för avkastning, alfa, beta, standardavvikelse, logaritmerad 
fondstorlek samt TKA under ekonomisk nedgång. 
 

NEDGÅNG Omsätt,hastighet 
Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i 
stora 
bolag  bransch 

AktieAnsvar Sverige  0,33 4 0,0548 43 0,575 1 
Aktiespararna Topp Sverige  0,075 3 0,2946 30 0,698 1 
Alfred Berg Sverige Referens  0,935 1 1,3091 35 0,442 0 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige 0,6 5 0,422 54 0,534 0 
Banco Etisk Sverige  0,9 2 1,4063 49 0,579 0 
Banco Etisk Sverige Special  0,5 2 1,4063 42 0,584 0 
Banco Hjalp  0,9 1 1,4063 51 0,576 0 
Banco Ideell Miljo  0,4 2 1,4063 37 0,529 1 
Banco Kultur  0,9 2 1,4063 51 0,577 0 
Banco Svensk Miljo  0,45 3 1,4063 37 0,534 1 
Banco Sverige  0,95 1 1,4063 102 0,513 0 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  0,65 3 0,4369 107 0,506 1 
Carlson Sverige Koncis  0,705 5 1,1765 19 0,463 1 
Carlson Sverigefond  0,52 4 0,7392 40 0,525 1 
Catella Reavinstfond  2,095 2 0,083 39 0,457 1 
Eldsjal Bistandsfond  1,6 3 0,9836 25 0,567 0 
Eldsjal Gavofond  1,7 4 0,9836 25 0,525 0 
Eldsjal Sverigefond  1,7 4 0,9836 25 0,524 0 
Enter Sverige  1,49 5 0,0981 29 0,479 0 
Enter Sverige Fokus  0,785 5 0,0977 28 0,48 0 
Folksam LO Sverige  0,45 4 0,3805 62 0,597 0 
Folksam LO Vastfonden  0,5 4 0,3805 64 0,529 1 
Folksams Aktiefond Sverige  0,55 3 0,3805 57 0,618 0 
Folksams Tjanstemannafond 
Sverige  0,6 4 0,3805 57 0,624 0 
Handelsbanken Sverigefond  0,65 3 0,4369 108 0,504 1 
Handelsbanken Sverigefond Index  0,2 4 0,9863 85 0,535 1 
HQ Sverigefond  0,915 5 0,288 27 0,495 0 
Humanfonden  0,9 1 1,4063 51 0,576 0 
Kaupthing Sverige Index 30  0,02 3 0,9863 30 0,668 1 
Lansforsakringar Sverigefond  1,25 3 0,3235 26 0,518 0 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  1,45 2 0,5063 38 0,391 0 
Nordea Selekta Sverige  1,45 2 0,5063 38 0,511 0 
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Nordea Sweden Open Fund  1,1 2 0,1389 55 0,485 0 
Nordea Sverigefond  1,2 3 0,1389 55 0,473 0 
Ohman Sverigefond  0,465 4 0,7877 61 0,582 1 
Samaritfonden  0,9 1 1,4063 50 0,576 0 
SEB Ethical Sweden  1,95 3 0,9424 42 0,642 0 
SEB Sverige Chans/Riskfond  1,95 3 0,3934 39 0,592 1 
SEB Sverigefond  0,715 3 0,3879 104 0,536 1 
SEB Sverigefond Stora Bolag  0,635 3 0,1791 47 0,643 0 
Skandia Cancerfonden  0,385 4 5,9016 39 0,485 1 
Skandia Sverige  0,795 4 0,6218 53 0,515 1 
Skandia Varldsnaturfonden  1,14 3 5,9016 37 0,51 1 
SKF Allemansfond  0,65 3 0,1443 36 0,447 0 
SPP Aktiefond Sverige  0,6 4 1,2857 36 0,459 0 
SPP Aktieindexfond Sverige  0,1 3 1,2857 30 0,699 1 
Swedbank Robur Ethica Miljo 
Sverige  0,35 3 0,1939 53 0,567 1 
Swedbank Robur Hockeyfond  0,8 3 0,5143 105 0,512 1 
Swedbank Robur Sverigefond  0,65 4 0,5143 105 0,513 0 
Swedbank Robur Sverigefond 
MEGA  0,7 5 0,5143 105 0,511 0 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  0,8 3 0,5143 105 0,512 1 

 
Tabellen visar medelvärden för omsättningshastighet, Morningstar rating, duration av 
fondförvaltarbyten, antal aktier, del i stora bolag samt bransch tillhörighet under ekonomisk 
nedgång. 
 
TOTAL PERIOD Avkastning alfa Beta Std 

ln 
Fondstorlek 

 TKA 
(%) 

AktieAnsvar Sverige  -0,00169 -0,00730 0,86458 0,05025 14,07671 1,41750 
Aktiespararna Topp Sverige  -0,00246 0,00148 0,84895 0,05067 13,73129 0,31000 
Alfred Berg Sverige Referens  -0,00294 0,00082 0,90876 0,05334 13,06135 1,09000 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige -0,01177 0,00454 0,93697 0,05588 16,34949 0,52750 
Banco Etisk Sverige  -0,00384 0,00042 0,91454 0,05412 15,01429 1,92000 
Banco Etisk Sverige Special  -0,00363 0,00353 0,92600 0,05509 12,41706 1,24000 
Banco Hjalp  -0,00408 0,00081 0,89164 0,05280 11,94724 1,93750 
Banco Ideell Miljo  -0,00104 0,00236 0,85921 0,05062 12,60632 1,81500 
Banco Kultur  -0,00390 0,00283 0,89476 0,05297 11,02247 1,77500 
Banco Svensk Miljo  -0,00077 0,00244 0,87680 0,05150 11,84734 1,82000 
Banco Sverige  0,00002 0,00159 0,84689 0,05541 11,60500 1,90500 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  -0,00120 0,00168 0,88359 0,05191 13,52716 2,65000 
Carlson Sverige Koncis  0,00310 0,00046 0,82204 0,04920 13,35049 1,77750 
Carlson Sverigefond  -0,00091 0,00178 0,86208 0,05098 13,97260 1,29250 
Catella Reavinstfond  -0,00130 0,00604 0,98862 0,05928 15,42799 2,02000 
Eldsjal Bistandsfond  -0,00422 0,00215 0,70539 0,04410 10,80764 1,90000 
Eldsjal Gavofond  -0,00014 -0,00006 0,84304 0,05009 11,08296 1,87500 
Eldsjal Sverigefond  0,00029 0,00370 0,82899 0,04922 10,66901 1,92500 
Enter Sverige  -0,00281 0,00271 0,86141 0,05116 12,85121 1,90250 
Enter Sverige Fokus  -0,00116 0,00093 0,84646 0,04986 14,52609 0,82500 
Folksam LO Sverige  -0,00235 0,00028 0,87898 0,05206 16,07401 0,49750 
Folksam LO Vastfonden  -0,00187 0,00061 0,88273 0,05198 13,40855 0,45750 
Folksams Aktiefond Sverige  -0,00278 0,00076 0,88049 0,05225 15,16076 0,79500 
Folksams Tjanstemannafond Sverige  -0,00235 0,00043 0,87651 0,05189 13,65342 0,50500 
Handelsbanken Sverigefond  -0,00101 0,00130 0,87794 0,05203 15,89904 1,65000 
Handelsbanken Sverigefond Index  -0,00182 0,00215 0,88181 0,05257 16,25771 0,70000 
HQ Sverigefond  0,00041 0,00060 0,85002 0,05074 14,92844 1,56500 
Humanfonden  -0,00394 0,00030 0,90442 0,05384 14,34725 1,77750 
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Kaupthing Sverige Index 30  -0,00210 0,00231 0,90131 0,05355 12,29683 0,44500 
Lansforsakringar Sverigefond  -0,00126 0,00377 0,86245 0,05079 15,67146 1,42500 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  -0,00433 0,00027 0,96362 0,05782 13,14266 1,31000 
Nordea Selekta Sverige  -0,00395 0,00372 0,94289 0,05597 13,70318 1,89750 
Nordea Sweden Open Fund  0,00043 0,00360 0,80572 0,04936 12,56637 2,89500 
Nordea Sverigefond  -0,00123 -0,00132 0,85496 0,05115 15,43376 1,70500 
Ohman Sverigefond  -0,00214 0,00276 0,93438 0,05537 12,79297 1,35000 
Samaritfonden  -0,00395 0,00188 0,90384 0,05381 13,00874 1,92750 
SEB Ethical Sweden  0,00093 0,00491 0,90409 0,05249 13,39536 2,22500 
SEB Sverige Chans/Riskfond  -0,00222 0,00003 0,89704 0,05290 14,76589 1,82500 
SEB Sverigefond  -0,00238 0,00091 0,89839 0,05265 16,40405 1,42500 
SEB Sverigefond Stora Bolag  -0,00150 0,00277 0,87797 0,05158 15,87224 1,45000 
Skandia Cancerfonden  -0,00008 0,00009 0,88960 0,05257 12,60124 1,80250 
Skandia Sverige  -0,00144 0,00070 0,89061 0,05314 15,33958 1,50250 
Skandia Varldsnaturfonden  -0,00003 0,00095 0,89981 0,05316 12,76454 1,78750 
SKF Allemansfond  -0,00072 0,00478 1,00786 0,05984 11,33917 1,12500 
SPP Aktiefond Sverige  -0,00073 0,00272 0,88608 0,05346 14,26754 0,87500 
SPP Aktieindexfond Sverige  -0,00235 0,00293 0,89217 0,05367 14,66170 0,25000 
Swedbank Robur Ethica Miljo Sverige  -0,00256 0,00029 0,91736 0,05462 14,16125 1,51500 
Swedbank Robur Hockeyfond  -0,00124 0,00055 0,92684 0,05463 9,23932 1,42000 
Swedbank Robur Sverigefond  -0,00135 -0,00028 0,93685 0,05530 15,80603 1,53500 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  0,00000 0,00401 0,93263 0,05470 15,42854 0,64750 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  -0,00059 0,00361 0,91987 0,05413 9,64337 1,65250 

 
Tabellen visar medelvärden för avkastning, alfa, beta, standardavvikelse, logaritmerad 
fondstorlek samt TKA under den totala perioden. 
 

TOTAL PERIOD Omsätt,hastighet 
Morningstar 
rating  

Duration av 
fondförvaltarbyten 

Antal 
aktier 

del i 
stora 
bolag  bransch 

AktieAnsvar Sverige  0,2825 4 0,0548 43 0,575 1 
Aktiespararna Topp Sverige  0,0775 3 0,2946 30 0,698 1 
Alfred Berg Sverige Referens  0,7125 1 1,3091 35 0,442 0 
AMF Pensions Aktiefond - Sverige 0,625 5 0,422 54 0,534 0 
Banco Etisk Sverige  0,65 2 1,4063 49 0,579 0 
Banco Etisk Sverige Special  0,35 2 1,4063 42 0,584 0 
Banco Hjalp  0,65 1 1,4063 51 0,576 0 
Banco Ideell Miljo  0,35 2 1,4063 37 0,529 1 
Banco Kultur  0,65 2 1,4063 51 0,577 0 
Banco Svensk Miljo  0,4 3 1,4063 37 0,534 1 
Banco Sverige  0,7 1 1,4063 102 0,513 0 
Bosparfonden SBC Handelsbanken  0,5 3 0,4369 107 0,506 1 
Carlson Sverige Koncis  0,87 5 1,1765 19 0,463 1 
Carlson Sverigefond  0,4575 4 0,7392 40 0,525 1 
Catella Reavinstfond  1,57 2 0,083 39 0,457 1 
Eldsjal Bistandsfond  1,625 3 0,9836 25 0,567 0 
Eldsjal Gavofond  1,75 4 0,9836 25 0,525 0 
Eldsjal Sverigefond  1,8 4 0,9836 25 0,524 0 
Enter Sverige  1,04 5 0,0981 29 0,479 0 
Enter Sverige Fokus  0,675 5 0,0977 28 0,48 0 
Folksam LO Sverige  0,45 4 0,3805 62 0,597 0 
Folksam LO Vastfonden  0,4 4 0,3805 64 0,529 1 
Folksams Aktiefond Sverige  0,5 3 0,3805 57 0,618 0 
Folksams Tjanstemannafond 
Sverige  0,575 4 0,3805 57 0,624 0 
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Handelsbanken Sverigefond  0,55 3 0,4369 108 0,504 1 
Handelsbanken Sverigefond Index  0,275 4 0,9863 85 0,535 1 
HQ Sverigefond  0,8675 5 0,288 27 0,495 0 
Humanfonden  0,675 1 1,4063 51 0,576 0 
Kaupthing Sverige Index 30  0,105 3 0,9863 30 0,668 1 
Lansforsakringar Sverigefond  0,885 3 0,3235 26 0,518 0 
Nordea Private Banking Svenska 
Portfolj  1,3 2 0,5063 38 0,391 0 
Nordea Selekta Sverige  1,275 2 0,5063 38 0,511 0 
Nordea Sweden Open Fund  1,1 2 0,1389 55 0,485 0 
Nordea Sverigefond  1,15 3 0,1389 55 0,473 0 
Ohman Sverigefond  0,6825 4 0,7877 61 0,582 1 
Samaritfonden  0,675 1 1,4063 50 0,576 0 
SEB Ethical Sweden  1,225 3 0,9424 42 0,642 0 
SEB Sverige Chans/Riskfond  2,925 3 0,3934 39 0,592 1 
SEB Sverigefond  0,6075 3 0,3879 104 0,536 1 
SEB Sverigefond Stora Bolag  0,5425 3 0,1791 47 0,643 0 
Skandia Cancerfonden  0,365 4 5,9016 39 0,485 1 
Skandia Sverige  0,825 4 0,6218 53 0,515 1 
Skandia Varldsnaturfonden  0,9975 3 5,9016 37 0,51 1 
SKF Allemansfond  0,545 3 0,1443 36 0,447 0 
SPP Aktiefond Sverige  0,525 4 1,2857 36 0,459 0 
SPP Aktieindexfond Sverige  0,1 3 1,2857 30 0,699 1 
Swedbank Robur Ethica Miljo 
Sverige  0,5 3 0,1939 53 0,567 1 
Swedbank Robur Hockeyfond  0,725 3 0,5143 105 0,512 1 
Swedbank Robur Sverigefond  0,625 4 0,5143 105 0,513 0 
Swedbank Robur Sverigefond 
MEGA  0,65 5 0,5143 105 0,511 0 
Swedbank Robur Vasaloppsfond  0,7 3 0,5143 105 0,512 1 

 
Tabellen visar medelvärden för omsättningshastighet, Morningstar rating, duration av 
fondförvaltarbyten, antal aktier, del i stora bolag samt bransch tillhörighet under den totala 
perioden. 
 
 
 

           
 


