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Sammanfattning 

I denna studie undersöks fondstorlekens inverkan på prestation i form av avkastning. Dagens 

ekonomier utmärks av hög volatilitet och innehåller många perioder av upp- och nedgångar, 

vilket påverkar valet av investering. Sverige är bäst på fondsparande i världen på så sätt att 

störst andel av befolkningen sparar i fonder, där aktiefonder är populärast. Vi frågar oss i 

denna uppsats om storleken av en aktiefond även kan vara något man bör ta hänsyn till i sitt 

val av fonder. Genom att undersöka 26 svenska aktiefonder i perioder av upp- och nedgångar 

på den svenska marknaden under åren 2000-2011 och jämföra deras prestation inbördes och 

mot index, så utreder vi om storlek har betydelse. Vi utför även korrelationsanalyser mellan 

avkastning och fyra utvalda variabler; fondförmögenhet, antal innehav, andel topp 10 innehav 

och standardavvikelse, för att se om det kan finnas ett samband. Vi visar slutligen utifrån vår 

undersökning att storlek av en aktiefond bör tas en viss hänsyn till i valet av fond, den är dock 

inte avgörande. Många faktorer spelar in i valet, inte minst bland aktiefonder, men om allt 

annat är lika så säger våra resultat att fondens antal innehav och koncentrationen av dessa bör 

ges extra hänsyn. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Olsson för all hjälp under uppsatsens gång. 

Genom en stor tillgänglighet och givande diskussioner har Ulf väglett oss under hela arbetet. 

Vi vill även tacka våra opponenter som har bidragit med värdefulla synpunkter och hjälpt oss 

att förbättra vår uppsats. 
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Inledning	  	  
Här presenteras bakgrunden till studien samt problemet som diskuteras i det fortsatta arbetet. 

Avsnittet avslutas med arbetets syfte och den frågeställning vi har som mål att besvara. 

1.1. Inledning & Bakgrund 

År 1958 skapades den första fonden i Sverige, då bröderna Åhlén bildade stiftelsen 

Aktietjänst och startade tre fonder under namnet Koncentra. Efter en ganska trög start växte 

fondmarknaden ordentligt på 80-talet då Allemansfonderna grundades. Med bland annat 

större ägarinflytande och skattefri avkastning lockades många svenskar in i sparformen. 

Sedan dess har takten på fondsparandet bara fortsatt att accelerera, och när fondsparandet 

även blev en del av pensionen på 90-talet blev det en av de absolut största sparformerna i 

Sverige (Fondbolagens förening, 2009). I utgången av 2010 uppgick fondsparandet till en 

total fondförmögenhet på 1964 miljarder kronor, vilket var den högsta som någonsin 

registrerats (Fondbolagens förening, 2011a). Denna totala förmögenhet var fördelad på över 

4000 fonder. Detta kan jämföras med 17 fonder och en förmögenhet på en miljard år 1979. I 

princip hela Sveriges vuxna befolkning fondsparar i dag i och med pensionssparandet, och 86 

procent av befolkningen fondsparar även utöver pensionen, vilket gör oss till världsledande i 

fondsparande. (Fondbolagens förening, 2009c) 

 

Fondsparandet har för många helt ersatt rena aktieplaceringar idag. Det finns många olika 

typer av fonder; stora och små, aggressiva och passiva, fonder med många olika 

placeringsinriktningar och inom många olika risknivåer. Den populäraste typen av fond är 

aktiefonder, där ca 60 procent av den totala fondförmögenheten finns placerad (Fondbolagens 

förening, 2011b). Ett urval på närmare 1000 olika aktiefonder bidrar till att det blir väldigt 

svårt att välja. Men risk och avgifter är de vanligaste faktorerna som spelar in vid valet. 

(Fondbolagens Förening, 2011c) 

  

Inom portföljteori diskuterar man mycket om optimal storlek på en aktieportfölj, hur många 

antal innehav man bör ha för en bra diversifiering samt när man bör gå in med mer pengar 

eller flytta om i sitt innehav. Detta har även diskuterats flitigt inom fondverksamhet det 

senaste decenniet, främst på den amerikanska marknaden. Där har undersökningar 

presenterats som bland annat tittat på om det finns en optimal fondstorlek och om en fond kan 

bli för stor för sitt eget bästa. Dessa studier har också presenterat resultat som tyder på att en 

fonds prestation kan försämras om den växer för fort, då förvaltaren inte kan hänga med i sin 
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investeringsstrategi. En stor fond kan bli för ”trögflyttad” för effektiv investering. Detta är ett 

problem då även historisk prestation är en stor faktor i val av fond. En fond som presterat bra 

trycker på detta i sin marknadsföring och lockar på så sätt nya investerare, vilket i sin tur ökar 

fondens storlek (Affärsvärlden, 2000) 

 

En svensk börs som kantats av upp- och nedgångar de senaste decennierna har ytterligare 

bidragit till försvårat val av investeringar. 1990-talet inleddes med en bank- och fastighetskris 

och nedgång på börsen, för att avslutas med en otrolig uppgång i och med IT-sektorns 

framsteg. Tack vare denna bubbla steg Stockholmsbörsen, inklusive utdelningarna, med dryga 

450 procent under 90-talet. Denna bubbla kom sedan att spricka i början av 2000-talet, då 

börsens värde halverades under milleniets tre första år. År 2003 stabiliserades börsen och 

vände återigen uppåt, en uppgång som sommaren 2007 nådde Stockholmsbörsens ”all time 

high”. Därefter tog det dock stopp igen. Under 2008 föll börsen med ca 40 procent på grund 

av en kreditkris på den amerikanska bolånemarknaden. Eter en tid av återhämtning under 

2009-2010 var det så dags igen i år, 2011. Skuldkriser i Europa för länder så som Grekland 

och Italien, samt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänkning av USA:s kreditbetyg 

har orsakat kraftiga börssvängningar och fall på hela världens börser under våren och 

sommaren. Stockholmsbörsen har i och med detta upplevt sina största fall sedan 2008. 

(Affärsvärlden, 2011) 

1.2 Problemformulering 

En volatil marknad med flera perioder av upp- och nedgångar det senaste decenniet bidrar till 

svårigheter i val av sparande. Den populäraste sparformen just nu är aktiefonder, där de 

vanligaste faktorerna vid valet är avgift och risk enligt Fondbolagens förening (2011c). Men 

tidigare studier visar att även historisk prestation spelar en stor roll. När en fond presterar bra 

sprids ordet snabbt och många investerare hoppar på. Något som många investerare troligen 

inte tänker på är dock att en fond som presterat bra historiskt inte behöver göra så i framtiden. 

Att en fond är populär skulle snarare kunna vara något negativt för framtida prestation, då en 

stor fond är mer trögflyttad och inte kan hänga med i sin investeringsstrategi lika lätt som en 

mindre fond. (Affärsvärlden, 2000) Få undersökningar om detta på den svenska marknaden 

gör att vi undrar om fondstorlek är något som världens mest fondsparande folk bör ta hänsyn 

till i sitt val av fond. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda hur svenska aktiefonder presterar i 

förhållande till varandra och index, med hänsyn till storlek, under perioder av upp- och 

nedgångar på den svenska marknaden. Genom att göra detta hoppas vi kunna dra slutsatser 

angående om storlek har någon betydelse på aktiefonders prestation på en volatil svensk 

marknad och ifall investerare i så fall bör ta hänsyn till detta i sitt val av fonder. Förutom 

storlek i form av fondförmögenhet vill vi ytterligare särskilja oss från tidigare studier och valt 

en unik kombination av variabler för den svenska marknaden. Dessa är variabler vi funnit 

intressanta från tidigare studier; fondförmögenhet, antal innehav, andel topp 101 samt 

standardavvikelse. 

 

Hur påverkas svenska aktiefonders prestation i form av avkastning av dess storlek, antal 

innehav och koncentrationen av portföljen, i perioder av upp- och nedgångar på den svenska 

marknaden? 

 

                                       
1 Hur stor andel av portföljen som de mest tio investerade aktierna upptar. 
2 Mindre börsbolag, vanligtvis definierade med ett börsvärde under 150 miljoner euro. (Wilke, 2009) 
3 Större börsbolag, vanligtvis definierade med ett börsvärde över en miljard euro. (Wilke, 2009) 
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2.	  Teori	  
I denna del går vi först igenom vad en aktiefond är och hur de fungerar. Därefter går vi 

igenom modern portföljteori för att lyfta fram begrepp såsom standardavvikelse, risk och 

avkastning. Efter detta behandlas Sharpekvoten, som är ett vanligt mått för att mäta 

riskjusterad prestation. Slutligen presenteras tidigare studier inom ämnet. Presentationen av 

dessa är uppdelade på; storlekens inverkan på avkastningen, förändring i fonders beteende 

vid tillväxt samt innehavens betydelse för avkastningen.  

2.1 Aktiefonder och regleringar av fondmarknaden 

Inom den svenska marknaden är det Finansinspektionen som ger tillstånd, övervakar och ser 

till att fonderna följer de regleringar som finns i ”Lag om investeringsfonder”. Denna lag 

bygger till stor del på EU:s UCITS-direktiv. Eftersom det råder fri rörlighet av tjänster och 

kapital inom EU så får alla fondbolag inom EU, som har tillstånd och följer dessa direktiv, 

marknadsföra sina fonder i Sverige. Direktiven ställer krav på allt från riskspridningen, där en 

fond inte får placera mer än tio procent av sin totala förmögenhet i ett värdepapper, till att de 

totalt inte får äga mer än fem procent av rösträtterna inom ett bolag. Definitionen av en 

aktiefond är att den utgörs av minst 75 procent aktier. Direktiven innehåller även regleringar 

om minsta antalet tillåtna placeringar för en aktiefond, vilket är 16 stycken. Det hör mer till 

vanligheten att aktiefonder innehåller mellan 50 och100 olika aktier. (Wilke, 2009, s. 123ff) 

 

De restriktioner som finns angående hur fonderna måste vikta sitt innehav innebär i vissa fall 

problem för större fonder. Genom att en position, bland aktiefonder, maximalt får uppta 10 

procent av portföljens totala andelar, och på samma gång maximalt utgöra 5 procent av 

rösträtterna, kan de större fonderna inte ta lika stora placeringar i mindre bolag som de mindre 

fonderna kan.  

 

När nytt kapital kommer in till en aktiefond placeras detta till samma proportioner och i 

samma aktier som fonden hade innan, och nya fondandelar ges ut. Det spelar alltså ingen roll 

hur många ägare en fond har. Om fondens mål är att äga 5 procent av en aktie, är det bara 

antalet aktier som kommer att utgöra en skillnad. (Nordnet, 2011).  
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2.2 Modern Portföljteori 

Modern portföljteori handlar om hur man som investerare optimerar sin aktieportfölj genom 

diversifiering. Genom att diversifiera sin portfölj kan man uppnå en högre avkastning till en 

lägre risk än vad varje enskild investering har var för sig. Modellen bygger på att investerare 

antas vara riskaverta, vilket innebär att en investerare, vid valet mellan två tillgångar med 

samma avkastning, men med olika risk, kommer att välja tillgången med lägre risk. I de fall 

investerare väljer en tillgång med högre risk är när den förväntade avkastningen också är 

högre (Bodie et al. 2008). Risken är ett mått på hur stor avvikelse från den förväntade 

avkastningen man kan förvänta sig. När man ser till fonder är det volatiliteten som är risken, 

alltså hur mycket en fonds värde rör sig upp eller ner. Måttet man använder för att mäta detta 

är standardavvikelsen, som visar på hur mycket de observerade värdena avviker från 

medelvärdet. Investeringar med en hög risk har också en hög standardavvikelse och vice 

versa. Sammanfattningsvis kan man säga att en högre standardavvikelse ger en högre risk att 

troligen förlora pengar. (Morningstar, 2011b) 

 

Formel för standardavvikelse: 

 
Där:  

STD = standardavvikelsen  

Rt = avkastningen  

AR = är den genomsnittliga avkastningen  

T = antalet perioder som standardavvikelsen beräknas för 

2.2.2 Sharpekvoten 

Sharpekvoten är ett nyckeltal, framtaget av nobelpristagaren William Sharpe, som visar på 

hur hög avkastning per enhet risk tagen som förvaltaren har åstadkommit under en period. 

Måttet bygger på att man inom modern portföljsvalteori vill uppnå så hög avkastning som 

möjligt i relation till den risk som har tagits. Sharpekvoten beräknas genom att dividera 

riskpremien (avkastningen minus den riskfria räntan) med den totala risken som förvaltaren 

har tagit (Standardavvikelsen). Genom detta får man fram en riskjusterad avkastning och ju 

högre Sharpekvoten blir desto bättre har fonden presterat justerat för den risk som har tagits. 
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Men exakt vad som är en bra Sharpekvot är svårt att säga eftersom måttet jämförs relativt de 

olika innehaven, samt varierar beroende på vilken marknad man undersöker. (Wilke, 2009, s. 

140) 

 

Exempel: 

 Riskpremien Standardavvikelse Sharpekvot 

Fond A 8% 10% 0,8 

Fond B 8% 20% 0,4 

 

 

Om vi har två fonder med samma avkastning vill vi investera i den fonden med lägst risk 

tagen under perioden. Det vi kan utläsa ur exemplet ovan är att fond A har haft en bättre 

avkastning än fond B, i förhållande den risk som har tagits mellan fonderna. 

 

En negativ Sharpekvot anger avkastning som är sämre jämfört mot den riskfria räntan (fim, 

2011). Det finns dock svårigheter med att tolka den negativa Sharpekvoten, eftersom kvoten 

blir negativ så fort avkastningen varit lägre än den riskfria räntan under samma period. Det 

som ytterligare gör det problematiskt att utläsa Sharpekvoten under perioder av nedgångar är 

att det är svårt att utläsa om en volatil fond är att föredra framför en mer stabilt nedåtgående 

fond. Detta beror på sambandet mellan standardavvikelsen och Sharpekvoten. I uppgång ger 

en lägre standardavvikelse en högre kvot. Men i nedgång ger högre standardavvikelse en 

mindre negativ kvot. Detta gör att i nedgångar blir kvoten snedvriden då högre risk belönas 

med en ”bättre” kvot, även om den faktiska avkastningen varit sämre. (Affärsvärlden, 2000a)   

 

Exempel: 

 Avkastning Standardavvikelse Riskfria räntan Sharpekvot 

Aktie A 6% 10% 10% -0,4 

Aktie B 3% 20% 10% -0,2 

 

 

I exemplet ovan skulle en rationell investerare välja aktie A, då denna har bättre avkastning 

till en lägre risk. Men eftersom aktie B har en högre risk, får den här en ”bättre” Sharpekvot.  

 

Tabell 2 – Exempel på negativ Sharpekvoten 

Tabell 1 – Exempel på Sharpekvoten 
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Formeln:  

 
Där: 

R = Fondens avkastning 

Rf = Den riskfria räntan 

σ = Standardavvikelsen för överavkastningen 

 

2.4 Litteraturgenomgång 

Att undersöka fonder har varit ett hett ämne de senaste decennierna, och vi har hittat ett flertal 

avhandlingar som tittar specifikt på hur egenskaper såsom fondstorlek påverkar avkastningen. 

Vi presenterar här kort tidigare studier vi funnit intressanta för vår undersökning samt deras 

resultat. Vi har delat upp dem i följande kategorier: de som främst behandlar fondstorlekens 

inverkan på prestation, de som behandlar hur fonder förändras i samband med att de växer, 

samt de som behandlar hur antalet innehav påverkar fondens prestation. Majoriteten av dessa 

studier behandlar den amerikanska fondmarknaden, men det finns även några svenska 

undersökningar. 

2.4.1 Fondstorlekens inverkan på prestation 

En av de större amerikanska undersökningarna genomfördes av Chen, Hong, Ming & Jeffrey 

år 2004. De undersökte 3439 amerikanska fonder över perioden 1962-1999. De påträffade 

starka bevis för att en större fondförmögenhet leder till en minskad prestation, där starkaste 

sambandet återfinns hos fonder som investerar i aktier på Small Cap. Detta föreslår att 

likviditet är en förklarande variabel vid avtagande avkastning. De fann även tecken på att 

stora fonder kan bli alltför dyra att administrera på grund av de negativa skaleffekterna. Vilket 

visas på att större fonder måste handla större volymer än mindre fonder, vilket tar längre tid 

och på så sätt måste de betala ett högre pris per aktie för att uppnå den önskade volymen. En 

ytterligare förklaring som ges är att en liten fond kan placera hela sin förmögenhet i sina 

förstahandsval som följer den genomgående strategin, medan en stor fond på grund av sin 

storlek blir mer trögrörlig och endast kan ta större positioner i stora aktier som egentligen inte 

tillhör strategin, detta på grund av att större positioner i mindre aktier kommer att driva upp 

priset på aktien.  
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Liknande resultat presenteras även av Indro et al. (1999) som har undersökt 683 amerikanska 

fonder under perioden 1993-1995 i syfte att ta reda på hur storleken påverkar avkastningen. 

Undersökningen gjordes genom att kategorisera fonderna i storlekar och se hur olika variabler 

påverkades i samband med storleken. De såg till variabler såsom transaktionskostnader, 

informationshandling etc. Resultaten visar att det finns samband mellan fondförmögenhet och 

avkastning. De små fonderna är för små för att täcka sina kostnader, medan de större blir för 

stora och får en avtagande avkastning i relation till transaktionskostnaderna som uppstår. 

 

Russell Kinnel, chef för Morningstars forskning kring fonder, diskuterar fonders storleks 

inverkan på prestation i en artikel från 2004. Han försöker hitta en ”optimal fondstorlek” och 

anger både för- och nackdelar. Han skriver att fondförvaltare menar att ett långsamt och 

stabilt tillskott av kapital är att föredra då detta gör det lättare att anpassa fondens fördelning 

och strategi. Tidigare prestationer för stora ränte- och indexfonder tyder på att stor 

fondförmögenhet knappast är något problem för dessa, utan snarare en fördel. Stor 

förmögenhet för ränte- och indexfonder ger bättre diversifiering, storleksfördelar i avgifter 

och skatter m.m. och fondernas låga omsättningshastighet gör att trögrörlighet inte är något 

problem. Genom att titta på fonders omsättningshastighet och daglig handlingsvolym av deras 

25 största innehav undersöker Kinnel hur fondstorleken påverkar prestation. Hans slutsats blir 

att stora fonder underpresterar jämfört med små innan hänsyn tas till fondavgifter, men att 

fallet ofta blir tvärtom efter fondavgifterna lagts till i ekvationen. Kinnel menar att man 

slutligen bör se till en kombination av storlek och avgifter, men även fondförvaltarens 

erfarenhet och risktagande. Med allt annat lika är en mindre fond med färre innehav att 

föredra. I likhet med Chen et al. (2004) tar Kinnel även upp att små fonder ger fördelar vid 

investeringar i Small Cap2, då stora fonder är trögrörliga och på grund av restriktioner för 

innehav ofta inte har samma möjlighet att investera i små bolag. I perioder då Small Cap slår 

Large Cap3 presterar därför små fonder bäst. 

 

Clark (2003) har också undersökt hur fonders prestation påverkas av storleken. Hans studie är 

utförd under perioden 1991-2001. Han har sett till ett, tre och fem år inom hela tidsperioden. 

Han finner inget statistiskt signifikant resultat som påvisar en skillnad mellan små och stora 

fonder. Han hittar enskilda perioder då små fonder presterar bättre än större och vice versa, 

                                       
2 Mindre börsbolag, vanligtvis definierade med ett börsvärde under 150 miljoner euro. (Wilke, 2009) 
3 Större börsbolag, vanligtvis definierade med ett börsvärde över en miljard euro. (Wilke, 2009) 
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men i efterföljande period presterade de inte bättre, vilket uppvisar på avkastningen för 

fonderna inte är konsekvent över tiden.  

 

Bland de svenska undersökningarna i ämnet har Dahlquist, Engström & Söderlind (2000) i sin 

avhandling tittat på hur svenska fonder har presterat under åren 1992 till 1997. De har i sitt 

urval undersökt både aktiefonder, räntefonder och indexfonder med fokusering på fonder 

registrerade i Sverige och fonder som investerar på den svenska marknaden. Författarna har 

sett till hur olika fondegenskaper påverkar avkastningen, och då bland annat tittat på 

fondstorlek, förvaltaravgift och omsättning. I likhet med de amerikanska undersökningarna 

fann de ett negativt samband mellan storlek och prestation, i synnerhet för större fonder. En 

förklaring till detta såg de i att stora fonder har svårt att föra aggressiva ”tradingstrategier”. 

Dahlquist et al. kunde även se ett negativt samband mellan fondavgift och prestation, samt att 

aktivt förvaltade fonder presterade bättre än passivt förvaltade. 

 

Även affärsmagasinet Affärsvärlden genomförde år 2000 en undersökning bland svenska 

fonder, där de undersökte huruvida fondförmögenheten påverkade avkastningen. Studien var 

baserad på samtliga svenska fonder under perioden 1998 till slutet av 1999. Utifrån 

undersökningen presenteras fyra slutsatser:  

 

1. Små fonders avkastning varierar mer än stora.  

De fann att fonder med en förmögenhet under 100 miljoner kronor antingen lyckas 

väldigt väl eller misslyckas totalt, medan de större fonderna (förmögenhet större än en 

miljard) nästan alltid har samma utveckling som index. Deras förklaring ligger i 

förvaltningsavgiften, eftersom avgiften tas ut i procent mot förmögenhet, och små 

fonder därmed blir mindre lönsamma och tjänar mer på att ta risker för att växa.  

 

2. När små fonder blir stora upphör framgången.  

De fonder som lyckas prestera bra över tiden och växer brukar uppleva en avmattning 

i avkastningen. Ett exempel som Affärsvärlden presenterar på detta är Handelsbanken 

Reavinstfond. Förklaringen ligger enligt dem dels i att det sker byten av förvaltare, 

och gnistan avtar, dels i att många bra aktieaffärer är av begränsade av storlek. Då 

många börsbolag är små påverkas bolagens kurs snabbt när ett stort intresse visas för 

dem. Detta leder i sin tur till att de små fonderna påverkas mer av uppgången än de 

större motsvarigheterna.  
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3. En snabb ändring i storlek är ett varningstecken.  

När en fond presterat bra historiskt kan de utnyttja detta i marknadsföringssyfte för att 

attrahera nytt kapital. Om kapital tillförs fort gör detta att förvaltaren får svårt att 

placera det nya kapitalet effektivt efter fondens strategi.  

 

4. Välj små fonder hos ett stort fondföretag.  

En fördel är om förvaltaren för den lilla fonden förvaltar en eller flera stora fonder. 

Affärsvärldens undersökning visade att små fonder inom större fondbolag oftast har en 

bättre värdeutveckling. En förklaring som ges är det som kallas för ”frontrunning”, där 

fondbolagets mindre fond köper aktier i ett mindre bolag varpå fondbolagets större 

fond köper aktier i samma bolag i sådana volymer att priset trycks upp. Därefter säljer 

den mindre fonden av sitt innehav. Detta är dock olagligt i många länder.  

(Affärsvärlden, 2000b) 

2.4.2 Förändring av fonders beteende i samband med att de växer 

Pollet & Wilson (2008) har undersökt huruvida fonder ändrar sina beteenden i 

investeringsstrategi i samband med att de ökar i förmögenhet. Deras forskning bygger på 

tidigare forskning av Chen et al (2004) och Berk och Green (2004). Deras argument är att 

fondförvaltarna borde ändra sin strategi och diversifiera sig mera i takt med att det förvaltade 

kapitalet ökar. Undersökningen är utförd på amerikanska fonder under perioden 1975-2000. 

Resultatet visar att fondförvaltare överlag inte ändrar om sin investeringsstrategi utan de 

tenderar att öka sitt innehav i redan befintliga aktier, istället för att diversifiera, vilket leder till 

att antalet aktier ökar i en långsammare takt än vad inflödet av nytt kapital gör. Ju större 

fonderna blir desto svårare får de, att på ett effektivt sätt, följa den ursprungliga strategin och 

uppnå en lönsam avkastning. Pollet & Wilson (2008) sammanfattar det som att de stoppar alla 

ägg i samma korg och sedan vaktar den. Slutligen finner de även en positiv relation mellan 

diversifiering och ihållande prestationer över perioder.  

 

I en undersökning från 1996 tittar Ciccotello & Grant på historisk data från år 1982 till 1992 

på över 600 fonder med olika investeringsstrategier. De undersöker två hypoteser som 

behandlar historisk och framtida avkastning för stora och små fonder och försöker hitta 

samband däremellan. Deras resultat visar att man inte kan förutsäga framtida prestation 

utifrån fondstorlek, såvida man inte ser till aggressiv investeringsstrategi. Vid aggressiv 
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strategi tyder resultaten på att man bör välja en liten fond. Detta förklaras, i likhet med 

tidigare forskning, med att stora fonder lätt blir trögrörliga. Författarna menar även att 

investerare i jakt på överavkastning inte tjänar på att välja fonder med historiskt bra 

avkastning. Dessa fonder har ofta blivit för stora på grund av det nytillkomna kapital som följt 

av den positiva marknadsföringen av dessa fonder. De menar att gårdagens vinnare är 

morgondagens stora fonder. För att hitta överavkastning bland fonder måste man hitta 

morgondagens nya vinnarfond som ännu inte hunnit blir stor. 

2.4.3 Betydelse av antal innehav i en fond 

Kaushik och Barnhart (2008) undersökte om fonder med en koncentrerad aktieportfölj (10-30 

aktier) presterade bättre än S&P 500 och kom fram till att dessa fonder överlag inte presterade 

bättre än jämförande index. De fann dock en stor skillnad mellan hur vinnarna och förlorarna 

hade presterat. De fonder som ingick i den vinnande kvartilen hade en överavkastning, 

jämfört med S&P 500, på 49,2 procent per år, medan de fonder som ingick i den sämst 

presterade kvartilen hade en underavkastning på -38,2 procent. Variabler som påverkade 

överavkastningen för de bäst presterande fonderna var deras turnover ratio och hur stor andel 

av det totala kapitalet som var investerat i de tio aktier som utgjorde det största innehavet. Sett 

till de som presterade sämst fanns det ett negativt samband mellan turnover ratio och 

överavkastning. De andra variablerna som påverkade bottenkvartilen var ökade 

transaktionskostnader och ökat antal aktier i portföljen.  

2.4.4 Tidigare uppsatser 

Hanna och Lai (2008) har också undersökt huruvida det finns något samband mellan 

avkastning och storlek. De fann att ett samband för fonder på en storlek över fem miljarder. 

När fler oberoende variabler lades till i regressionen återfanns dock inget samband mellan 

avkastning och förmögenhet, utan det enda signifikanta resultatet var ett negativt samband 

mellan standardavvikelse och avkastning.  

 

Wikander (2008) har även han undersökt hur avkastningen påverkas av fondförmögenheten. 

Skillnaden är att Wikander har sett till den historiska Sharpekvoten, och funnit ett negativt 

samband mellan Sharpekvoten och förmögenhet. Däremot hittade han ingen signifikant 

skillnad i hur stora eller små fonder har presterat över tiden.  

 



Uppsala Universitet    Lars Agebro 
Kandidatuppsats HT-11    Niklas Landeström 

 16 

Widerståhl och Jägerstad (2011) tog upp som en del av sin avhandling hur stora och små 

fonder har presterat under perioder av ned- och uppgångar. De fann inget samband, men 

tittade inte på det statistiskt och såg endast till avkastningen. Vi kommer att använda oss av 

samma tidsperioder som dem, då det, som tidigare nämnt, är intressant att undersöka detta 

under upp- och nedgångar istället över en fast period.   
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3.	  Metod 
I denna del kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi börjar 

med att förklara hur vi valt marknad och fonder. Efter detta kommer en redogörelse för vilket 

index och tidsperioder som studien kommer att bygga kring. Till sist presenterar vi hur vi 

gjort våra beräkningar för att kunna se hur storleken inverkar på avkastningen. 

Beräkningarna är gjorda i Microsoft Excel och SPSS.  

3.1 Val av marknad 

Vi har valt att undersöka den svenska marknaden eftersom det finns förhållandevis få 

undersökningar av prestation under upp- och nedgångar som gjorts på den svenska 

marknaden. Som nämnts i inledningen är Sverige även ett land som är världsledande i 

fondsparare varav sparande i aktiefonder är den populäraste sparformen. Vidare vill vi 

undersöka en och samma marknad för att få ett så homogent urval som möjligt och där våra 

olika jämförelsemått får så rättvist resultat som möjligt. 

3.2 Val av fonder 

För att kunna göra en jämförande analys har vi satt upp ett antal olika kriterier för de fonder vi 

använder i vårt urval. Urvalet har gjorts med hjälp av Morningstars4 hemsida 

(www.morningstar.se), där man enkelt kan söka på fonder utifrån att ange olika kriterier.  

Först och främst ville vi att fonderna ska vara registrerade i Sverige och huvudsakligen handla 

med aktier på den svenska marknaden. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna jämföra mot 

samma index, annars kan lokala skillnader på börser påverka resultatet. Att de är registrerade i 

Sverige gör att vi eliminerar hur olika former av beskattningar påverkar fondernas resultat. 

Fonderna får handla på alla listor (Large-, Mid- och Smallcap) på Stockholmsbörsen. Utefter 

dessa kriterier fick vi ett första urval på 120 fonder. 

 

Därefter har vi gallrat urvalet ytterligare genom att välja bort fonder med uttalade etik- och 

hållbarhetsstrategier, då dessa strategier utöver fondstorlek ytterligare skulle påverka fondens 

valmöjligheter och begränsningar gällande investeringar. Vi har försökt att på bästa möjliga 

sätt välja fonder med samma placeringsuniversum. Även indexfonder har uteslutits då vi vill 

att fonderna i urvalet åtminstone ska ha en målsättning att överträffa index. Eftersom vi 

                                       
4 En av världens största oberoende utgivare av fondinformation. Morningstar Sverige har sedan 1999 gett ut 
objektiv, tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och internationella 
värdepappersfonder. 
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undersöker fonders prestation i form av avkastning vill vi att fonderna ska sträva efter så hög 

avkastning som möjligt. Slutligen valde vi bort fonder med ett startdatum som är senare än år 

2002, för att kunna jämföra prestationen av fonderna över en längre tid. Det slutliga urvalet 

bestod då till sist av följande 26 fonder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Avkastning 

För att undersöka hur våra fonder har presterat över tiden använder vi oss av deras historiska 

avkastning. Jämförelsena mellan fonderna görs genom att ta Net Asset Value (NAV)-kurserna 

mellan starten och slutet på en period. Skillnaden kommer sedan att sättas i relation till index, 

men även mellan storleksgrupperna för att se hur prestationen har sett ut över tiden och se om 

några skillnader återfinns. De avkastningar som redovisas, både från fonderna och fondindex, 

är redan korrigerade för avgifter och kostnader, vilket i sin tur gör att en fond alltid måste 

1. AMF Aktiefond Sverige 
2. Carnegie Sverigefond 
3. Catella Reavinst 
4. Catella Sverige Select  
5. Danske Invest Sverige 
6. Didner & Gerger Aktiefond Sverige 
7. Enter Sverige 
8. Folksams Aktiefond Sverige 
9. Handelsbanken SBC Bofonden 
10. Handelsbanken Sverigefond 
11. Lannebo Sverige 
12. Länsförsäringar Sverigefond 
13. Nordea Selekta Sverige 
14. Nordea Sverigefond 
15. SEB Sverige Chans/Risk 
16. SEB Sverigefond 
17. SEB Sverigefond Småbolag 
18. SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 
19. SEB Sverigefond Stora Bolag 
20. Skandia Småbolag Sverige 
21. Skandia Sverige 
22. Spiltan Aktiefond Sverige 
23. SPP Aktiefond Sverige 
24. Swedbank Robur Sverigefond 
25. Swedbank Småbolagsfond Sverige 
26. Öhman Sverigefond 

Tabell 3- Lista över utvalda fonder 
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prestera över index för att uppnå en likvärdig prestation som index. NAV-kursen är redovisad 

med återinvesterade utdelningar, från de aktier som fonden har haft sådana.  

 

Avkastningen för fonden räknas fram enligt följande (Simons, 1998): 
 
Rt =NAVt −NAVt−1  

           NAVt−1 
 

Där:  

Rt= Avkastning för period t  

NAVt = Kursvärdet vid stängning för fonden sista dagen i perioden t  

NAVt-1 = Kursvärdet vid stängning för sista dagen i den föregående perioden (t-1) 

3.4 Storleksindelning av fonder 

All data om fondförmögenhet är hämtad från Finansinspektionen. Finansinspektionen 

redovisar data från 2000 och framåt, vilket också är en av anledningarna till att vår 

undersökning sträcker sig från 2000 och framåt. För att kunna jämföra fonderna med tanke på 

storlek har de delats in i tre olika storlekskategorier, som baserats på fondens 
medelfondförmögenhet eller mediala fondförmogenhet 

 

 Liten –   Fondförmögenhet  < 1000 Mkr 

 Medel –  1000 Mkr ≤ Fondförmögenhet  > 5000 Mkr  

 Stor –   5000 Mkr ≤ Fondförmögenhet 

 

Denna storleksindelning har gjorts utifrån tidigare studier. För att undvika extrem fördelning 

mellan storlekarna har vi valt tre olika storlekar. 

 

Vidare har även storleksindelning gjorts utifrån fondernas antal innehav i medel, med följande 

kategorier: 

 

 Liten –  Innehav   < 50 st 

 Medel –   50 st ≤ Innehav < 70 st 

 Stor –   70 st ≤ Innehav 

 
Eftersom vi inte har sett någon storleksindelning baserad på antal innehav tidigare har vi 

baserat denna utifrån att ett vanligt antal innehav bland fonder ligger på 50-100 stycken, som 
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nämndes i teorin. Vi har också försökt att få en ganska jämn fördelning mellan antal fonder i 

de olika storlekarna.  

3.6 Val av jämförelseindex 

Det index vi har valt att använda som jämförelseindex är Six Return Index (SIXRX). Ett 

jämförelseindex ska spegla den genomsnittliga utvecklingen av den marknad som fonden 

investerar i. Varför vi använder oss av SIXRX istället för t.ex. OMXS30, är för att OMXS30 

bara följer de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen, vilket utgör en sämre jämförelse 

mot fonderna i vårt urval, då de investerar i aktier på Large-, Mid- och Smallcap. SIXRX 

däremot innehåller ca 290 aktier som är representerade på alla listor, där kurserna är 

redovisade med återinvesterade utdelningar. Vidare ser vi även att SIXRX är ett av det mest 

använda jämförelseindex av de fonder som ingår i urvalet. (Six, 2011) 

3.5 Val av tidsperiod 

Denna studie kommer att bygga på upp- och nedgånger under perioden mellan 2000 och 

början av 2011. För att hitta upp- och nedgångar under denna period har vi följt Six Return 

Index (SIRRX). Genom att göra detta har vi funnit fyra perioder med toppar och dalar. Två av 

dessa perioder är uppgångar och två är nedgångar. Perioderna är:  

 

P1: 2000-03-06 - 2002-10-09 (Nedgång) 

P2: 2002-10-09 - 2007-07-16 (Uppgång) 

P3: 2007-07-16 - 2008-10-27 (Nedgång) 

P4: 2008-10-27 - 2011-01-03 (Uppgång) 

Figur 1; Utveckling av SIXRX uppdelat på perioder 
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Idén med att se till perioder av upp- och nedgångar härstammar från Widerståhl och Jägerstad 

(2011). De använde sig av liknande uppdelning i sin undersökning för att få en mer nyanserad 

bild av hur prestationerna ser ut över tiden. I likhet med med dem ser vi också att majoriteten 

av den forskning som genomförs ser till en fast period och tar inte hänsyn till hur marknaden 

har rört sig under perioden. Detta gör att resultaten påverkas till stor del av vilken tidsperiod 

som studien är genomförd under. Olika resultat kan uppnås om studien är genomförd under en 

period som präglas av en stark uppgång och vice versa. Genom vår uppdelning av upp- och 

nedgångar hoppas vi få tydligare resultat än vad som kan uppnås om man bara ser till en 

generell tidsperiod. Samt försöka fånga, om några, skillnader mellan upp- och nedgångar.  

3.7 Riskjustering 

För att kunna jämföra fonderna på ett rättvist sätt och samtidigt följa den moderna 

portföljteorin, måste vi ta hänsyn till den risk som varje fond har tagit. Enligt den moderna 

portföljteorin, som vi nämnt i teorin, är en investerare riskavert, vilket betyder att om två 

tillgångar har samma avkastning men olika risk, så kommer investeraren att välja tillgången 

med lägre risk. 

 

För att korrigera för den risk som fonderna har tagit har vi använt oss av Sharpekvoten. Först 

räknar vi ut överavkastningen (avkastningen utöver den riskfria räntan) för varje månad. Detta 

görs genom: 

 

Dt =RPt −RFt 
 

 Där: 
t = månad  

Dt = överavkastningen månad t  

RPt = fondens avkastning månad t  

RFt =riskfria räntan månad t 

 

Genom att använda överavkastningen räknar man ut Sharpekvoten genom:  

 

Sharpekvot = 

 

 

D 
σD 
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Där: 

D= genomsnittlig överavkastning för alla månader i en period  

σD =standardavvikelsen för överavkastningen för alla månader i en period 

 

I vår uträkning har vi använt oss av fondernas NAV-kurser för att få fram den månatliga 

utvecklingen för varje fond. Genom att ta NAV-kursen den första i varje månad och jämföra 

den med kursen i början av nästa period, har vi sedan fått fram utvecklingen av fonden för 

varje månad. Detta gjordes för alla månader från mars 2000 till januari 2011. Riskfria räntan 

som användes är 90 dagars statsskuldsväxel (Riksbanken, 2011). För att få en så riktig 

jämförelse mot denna som möjligt har vi valt att ta datumindelningen i början av varje period, 

istället för att följa de exakta datumen för perioderna.  

3.8 Uträkning av data 

I arbetet har en stor mängd data bearbetats och sammanställts för att kunna göra jämförelse 

och se om några resultat går att finna. Vi tänkte förklara kort hur vi har beräknat medelvärde 

och median då detta är vanligt återkommande siffor som presenteras.  

 

 Alla medel- och medianvärden har beräknats från kvartalsdatan som är hämtad från 

Finansinspektionen. Period två innehåller till exempel 19 kvartal och således har 

fondförmögenheten förts in för varje kvartal och sedan har ett medelvärde beräknats. Genom 

att göra detta istället för att ta i början och slutet av varje period hoppas vi uppvisa på ett 

jämnare medelvärde.  

 

Samma metod har använts i de fall då vi har räknat ut medianen. Vi har använt oss av både 

medelvärde och median för att kunna jämföra dessa och undvika att resultaten påverkas av 

extremvärden. 

3.9 Korrelationsanalys 

För att mäta förhållandet och styrkan i  det linjära sambandet mellan olika variabler kan man 

använda sig av korrelationsanalys. Genom att se till korrelationskoffecienten (r) ser man hur 

starkt sambandet är mellan variablerna. Korrelationskoffiencenten kan anta alla värden från -1 

till 1, där dessa värden utgör perfekt negativt och perfekt positivt samband mellan variablerna. 

Desto närmare noll värdet är desto svagare är sambandet. (Dahmström, 2011 s. 225 ff) 
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Följande gradering görs för att förklara styrkan av sambanden (Ibid): 

 

Korrelationskoefficienten: 0,00 – 0,09: Inget direkt samband  

Korrelationskoefficienten: 0,10 – 0,29: Svagt samband  

Korrelationskoefficienten: 0,30 – 0,49: Halvstarkt samband  

Korrelationskoefficienten: 0,50 – 1,00: Starkt samband 

 

 
Figur 2; Exempel på grad av positivt samband 
 

Figur 2 visar ett exempel på olika grader av positivt samband som råder mellan två variabler. 

Samma princip gäller för det negativa sambandet, men med omvänd riktning. Det som går att 

utläsa ur bilderna är att ett starkare samband leder till att variablerna påverkar varandra i 

större utsträckning.  

3.10 Kritik till metoden 

Det finns alltid en problematik i att använda sig av sekundärdata. Dels kan det finnas 

svårigheter att styrka att all data är korrekt, dels kan databaserna välja att redovisa på olika 

sätt och ha olika definitioner av samma data. Vi har hämtat all kvantitativ data från 

Finansinspektionen, Handelsbanken och Morningstar. Vi har ingen anledning att inte förlita 

oss på dessa källor, då de är välkända och etablerade företag. Den data som återfinns hos 

Finansinspektionen kommer från fonderna själva, vilket gör att eventuella fel kan återfinnas 

inom något av kvartalen. Vi har också samlat in data om och utfört uträkningar för 26 olika 

fonder under 43 kvartal vardera, vilket gör att den mänskliga faktorn blir ganska påtaglig. Vi 

reserverar oss därför för eventuella felskrivningar vid inmatning av data, uträkningar mm. Vid 

våra slumpmässiga kontroller har dock inga fel hittats. 

 

Det förekommer även ett fåtal luckor i den insamlade datan p.g.a. saknad registrering av 

denna från fonderna. Vi har självklart ansträngt oss för att få alla listor så kompletta som 
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möjligt, men har tyvärr inte lyckats få tag i allt, och reserverar oss därför för de få luckor som 

ändå finns. Dock är dessa så få att vi anser att de inte ska ha någon betydande påverkan på 

våra resultat.  

 

Den period vi valt är uppdelad på fyra mindre perioder i form av upp- och nedgångar. Andra 

studier har ofta en period, vilken är uppdelad på årsbasis. Detta kan medföra en viss 

problematik med att jämföra våra resultat med tidigare studier. Vi har dock gjort 

kompletteringar så att vissa av de studier vi jämför med också har perioder av upp- eller 

nedgång, för att på så sätt kunna göra en mer rättvis jämförelse.  

 

Då vår studie är uppbyggd kring hur fonder har presterat i relation till deras storlekar, är 

storleksindelningen avgörande för resultaten. Med olika storleksindelningar kan samma fond 

hamna inom olika storleksklasser, och ger således olika resultat. Vår storleksindelning bygger 

på storleksindelningar gjorda i tidigare studier, och är också indelad på ett sådant sätt att 

fördelningen mellan grupperna ska bli så jämn som möjligt. Det bör dock observeras att alla 

fonder från 5 miljarder och uppåt kan klassas som stora, eftersom minimumgränsen för 

klassen stor går vid 5 milarder. Det förekommer dock inga extremvärden på fondstorlek i vår 

undersökning. 

 

På grund av omfattningen av studien måste mängden material som undersöks begränsas. Vi är 

medvetna om att det finns flera olika variabler som skulle kunna påverka avkastningen hos 

fonderna i vårt urval, samt påverka de variabler vi redan undersöker. Vi har valt ut de 

variabler som vi finner intressanta utifrån den tidigare forskningen som presenteras ovan. Vi 

hittar dock ingen svensk forskning som ser till dessa variabler tillsammans, vilket är en 

ytterligare anledning till att vi vill undersöka dessa variabler.  
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4.	  Resultat	  och	  analys	  
Här presenterar vi våra resultat och analyserar dessa. Vi har delat in det i tre delar där vi 

först visar vi hur fonderna i urvalet har sett ut storleksmässigt och presterat i förhållande till 

varandra. I del två presenteras sedan hur fonderna har presterat i förhållande till index i de 

olika storleksgrupperna. Och till sist i del tre redogör vi för de korrelationsanalyser vi gjort, 

som slutligen visar hur sambanden mellan fondernas prestation (avkastningen) och de 

undersökta variablerna (fondförmögenhet, antal innehav, andel topp 10 & standardavvikelse) 

ser ut. Ibland hänvisas läsaren till bilagorna för att kunna ta del av resultat som redovisas. 

4.1 Resultat del 1: Fondernas storlekar och prestation i förhållande till varandra 

Vi har undersökt 26 svenska aktiefonder som under samtliga perioder haft en 

medelfondförmögenhet, på 3 681,31 miljoner kronor och 56,2 antal innehav i medel. 

Storleksfördelningen för respektive period ser ut som följer i tabellerna nedan (på grund av att 

data inte finns tillgänglig för samtliga fonder i period 1 är totalen 25 respektive 24 fonder): 

 

 

 

Åtta fonder har ökat sin medelförmögenhet samtliga undersökta perioder vi har undersökt och 

sju stycken har ökat sitt medelinnehav samtliga perioder. Endast två fonder har ökat både 

fondförmögenhet och innehav samtliga perioder. AMF Aktiefond Sverige har haft den största 

fondförmögenheten under de undersökta perioderna, med en medelförmögenhet på 14 823,57 

miljoner kronor under period 4, och Skandia Småbolag Sverige har haft den lägsta 

fondförmögenheten, med en medelförmögenhet på 89,24 miljoner kronor under period 1. 

Swedbank Småbolagsfond Sverige har haft det högsta medelinnehavet av alla, med 114,9 

Storleksindelning (förmögenhet): P1 (Nedgång) P2 (Uppgång) P3 (Nedgång) P4 (Uppgång) 
Små 11 6 7 6 
Medel 11 11 11 11 
Stora 3 9 8 9 
Totalt 25 26 26 26 

Tabell 4; Antal fonder inom varje storlekskategori uppdelat på förmögenhet 

Tabell 5; Antal fonder inom varje storlekskategori uppdelat på innehav 

Storleksindelning (innehav): P1 (Nedgång) P2 (Uppgång) P3 (Nedgång) P4 (Uppgång) 
Små 11 10 12 10 
Medel 9 13 5 10 
Stora 4 3 9 6 
Totalt 24 26 26 26 
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under period 2. Medan Enter Sverige har haft den lägsta medelinnehavet på 23,1 innehav 

under period 1. 

 

 

I tabell 6 ovan ser vi antalet innehav i medel uppdelat på de tio bäst presterande, samt de tio 

sämst presterande fonderna under de fyra undersökta perioderna. I perioder av nedgång har de 

bäst presterande fonderna ett mindre antal innehav och i perioder av uppgång ett större antal 

jämfört med de sämst presterande. I perioderna av nedgång kan de toppresterande fondernas 

medelinnehav sägas motsvara små fonder enligt vår storleksindelning i antal innehav (innehav 

<50) och de bottenpresterande kan i sin tur sägas motsvara medelstora (50≤ innehav <70). På 

samma sätt kan de toppresterande under perioder av uppgång sägas motsvara medelstora och 

de bottenpresterade motsvarar små fonder i period två och medelstora fonder i period fyra. 

4.1.2	  Fondernas	  ihållande	  prestationer	  
Nedan har vi sammanställt hur fonderna har presterat mellan perioderna. För att göra denna 

jämförelse har vi sorterat in fonderna i kvartiler som tabell 7 nedan visar, där varje kvartil 

motsvarar 25 procent av fonderna. Fonderna är rankade efter avkastning under varje period, 

och sedan insorterade i kvartilerna utefter detta. Som tabellen visar är de bästa 25 procenten 

av fonderna insorterade i kvartil fyra och de sämst presterande i kvartil ett.  

 

 

 

 

 

 

Efter denna indelning och sammanställning av denna, kan vi ur diagram 1 på nästa sida sedan 

utläsa att mellan period ett till period två var det sex stycken fonder som höll sig kvar inom 

samma kvartil. Mellan perioderna nedgång till uppgång var det fler fonder som höll sig kvar 

inom samma kvartil än vad det var under perioder från uppgång till nedgång. Inga av fonder 

höll sig kvar inom samma kvartil över flera perioder än en, utan de har förflyttat sig mellan 

kvartilerna. Till exempel fonden Lannebo har bäst avkastning under period ett, men rankas 

Fonder P1 (Nedgång) P2 (Uppgång) P3 (Nedgång) P4 (Uppgång) 
Medelinnehav topp 10 45,2 65,5 49,5 61,14 
Medelinnehav botten 10 53,5 45,3 67,7 55,2 

Tabell 6; Antal medelinnehav uppdelat på topp 10 respektive botten 10 presterande fonder i form av 
avkastning 

Kvartil P1 P2 P3 P4 
4 1 - 6  1 - 6 1 - 6 1 - 6 
3 7 - 12 7 - 12 7 - 13 7 - 13 
2 13 - 18 13 - 18 14 - 19 14 - 19 
1 19 – 25  19 - 25 20 - 26 20 - 26 
Tabell 7; Kvartilindelning av fonder 
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som 24:e under andra perioden. Detta visar på att fonderna har en stor variation mellan 

perioderna.   

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

4.1.3	  Fondernas	  standardavvikelse	  och	  andel	  topp	  10	  

Under perioderna uppvisas även en variation i standardavvikelsen mellan grupperna (se bilaga 

3). De stora fonderna uppvisade en lägre standardavvikelse under de tre första perioderna, 

men under period fyra hade stora fonder en högre standardavvikelse än den genomsnittliga 

standardavvikelsen för hela urvalet totalt. Medelgruppen hade en högre variation i 

avkastningen under period två, men var i de övriga perioderna under genomsnittet. De små 

fonderna hade en högre standardavvikelse än de andra grupperna och index under alla 

perioder, förutom period två då de hade den lägsta standardavvikelsen. 

 

Om vi ser till grupperna och fördelningen av topp-tio (se bilaga 6) ser vi att alla 

storleksgrupper håller en relativt jämn andel av topp-tio över samtliga perioder. De har lite 

högre andel under period ett och två, men minskar sedan i de övriga perioderna. Detta gäller 

både medel och median. Undantaget är medianen av andel topp 10 för medelstora fonder som 

ökar i uppgång och minskar i nedgång. Om vi ser till avkastning och topp-tio är det under tre 

perioder (P1,P2,P4) som gruppen med lägst topp-tio (medel) som haft högst avkastning. 

Undantaget finns under period tre då, den grupp med högst topp-tio (små) presterade bäst 

över grupperna.  

 

 

Diagram 1; Ihållande prestationer mellan perioderna uppdelat på kvartiler 



Uppsala Universitet    Lars Agebro 
Kandidatuppsats HT-11    Niklas Landeström 

 28 

 

 

 

I tabell 8 ovan ser vi antalet medelinnehav för de olika fondstorlekarna uppdelat på 

fondförmögenhet. Resultatet visar att antalet medelinnehav även följer fondförmögenheternas 

storlek, de små fonderna har även minst antal medelinnehav osv. Vi ser också att de 

medelstora fonderna har färre antal innehav i uppgångar och fler innehav i nedgångar, medan 

små och stora fonder inte visar ett perfekt samband på detta. Stora fonder har ett ganska jämnt 

medelinnehav i alla fyra perioder, men har dock det högsta medelinnehavet i en period av 

nedgång (P3). Anmärkningsvärt är även att ingen fondstorlek, här indelat på 

fondförmögenhet, har ett medelinnehav som motsvarar en stor fond indelat på antal innehav 

(≥70 stycken). Istället har de alla ett medelinnehav som motsvarar små och medelstora fonder. 

4.2 Analys del 1: Fondernas storlekar och prestation i förhållande till varandra 

I vårt urval på 26 fonder har vi sett en stor spridning i storlek mellan fonderna under de 

undersökta perioderna. Alltifrån AMF Aktiefond Sveriges medelförmögenhet på 14 823,57 

miljoner kronor till Skandia Småbolag Sverige med 89,24 miljoner kronor. Även antalet 

innehav har varierat från Swedbank Småbolagsfond Sveriges 114,9 till Enter Sveriges 23,1 

innehav. Dock har fördelningen mellan de tre storlekskategorierna i sin helhet varit ganska 

jämn, med lite övervikt på medelstora fonder och lite färre stora fonder.  

 

Fondförmögenheterna har stadigt ökat bland vårt urval. Vi har gått från tre stora fonder i 

period ett till nio stora fonder i period fyra. Vi kan inte se något tydligt samband med att 

fondförmögenheterna ska ha ökat mer i perioder av uppgång, dock har den största ökningen 

skett mellan period ett och period två, vilket kan betyda att uppgången i period två har 

påverkat. Detta förklaras i likhet med Affärsvärldens (2000) undersökning, i att historisk stark 

avkastning i perioder av uppgång på marknaden, när fonderna går bättre, används i 

marknadsföringssyfte och lockar till sig nya investerare och därmed nytt kapital. I 

storleksindelning på antal innehav är den största skillnaden att antalet fonder med medelstort 

antal innehav har gått upp under perioder av uppgång. I övrigt har antalet fonder med stort 

Storlek (enligt fondförmögenhet) P1 (Nedgång) P2 (Uppgång) P3 (Nedgåg) P4 (Uppgång) 
Små 41,8 39,2 41,9 52,4 

Medel 58,7 54,7 64,3 55,9 

Stora 63,2 64,5 69,3 65,2 

Tabell 8; Antal medelinnehav för fondstorlekar uppdelat på förmögenhet 
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antal innehav ökat från period ett till period fyra, vilket kan höra ihop med att 

fondförmögenheten ökat, medan antalet fonder med litet innehav har hållit sig stabilt. 

 

Resultaten angående fondurvalets inbördes storlek och prestation som visar att 

medelinnehavet för de tio bäst presterande fonderna är lägre under nedgångar än i uppgångar, 

tyder på en fördel för en fond att inneha färre antal innehav i perioder av nedgångar och ett 

större antal i uppgångar. Detta kan kopplas till Kaushik och Barnharts (2008) undersökning 

där den sämst presterande kvartilen hade ett negativt samband mellan avkastning och ökat 

antal innehav, det vill säga ett ökat antal innehav bland dessa fonder resulterade i en sämre 

avkastning. 

 

Resultatet av fondernas ihållande prestation visar att ingen fond har någon ihållande 

prestation. Detta visar på stor spridning mellan fondernas resultat under de undersökta 

perioderna. Detta är i likhet med tidigare studier (Ciccotello & Grant, 1996) som säger att 

historisk prestation inte säger något om framtida prestation, dagens vinnare kan vara 

morgondagens förlorare. Resultaten sammanfaller även med Clark (2003) som inte kunde 

hitta några ihållande prestationer i sin studie. 

 

Vi ser också att de stora fonderna har en lägre standardavvikelse, alltså lägre risk, än de 

övriga grupperna i tre av perioderna. Samtidigt hade de små fonderna en högre risk i tre av 

perioderna. Detta går hand i hand med Affärsvärldens (2000) undersökning samt övriga 

hypoteser om att små fonders avkastning varierar kraftigare än för större fonder och de tar 

högre risk i syfte att nå överavkastning. 

 

Anmärkningsvärt i resultatet är också att ingen fondstorlek, sorterad på fondförmögenhet, har 

ett medelinnehav som motsvarar en stor fond enligt vår storleksindelning (≥70 stycken 

innehav). Detta tyder på ett ganska homogent innehav bland våra undersökta fonder, där de 

ligger på ett medelinnehav runt 60 stycken. 

4.3 Resultat del 2: Fondernas prestation i förhållande till index 

Vi har ställt varje fonds avkastning i jämförelse mot SIXRX avkastning för samma period för 

att få fram den relativa avkastningen. Ett genomsnitt för varje period har sedan tagits fram för 

att se hur fonderna i en helhet har presterat under varje period (se bilaga 1). Genomsnittet 

visar att den genomsnittliga fonden presterar sämre än index under alla perioder utom period 



Uppsala Universitet    Lars Agebro 
Kandidatuppsats HT-11    Niklas Landeström 

 30 

1. Under period ett presterade den genomsnittliga fonden 5,10 procent bättre än index. Den 

genomsnittliga standardavvikelsen är högre under de två perioderna av uppgång (P2,P4), 

vilket påvisar att spridningen av de relativa avkastningarna är större under perioder av 

uppgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 2 ovan presenterar vi antalet fonder som har presterat bättre än index under 

respektive period. Det är enbart under period 1 som det går att se att flertalet av fonderna 

presterade bättre än index. Det går inte att urskilja någon tydlig trend för i vilken period 

fonderna presterar bättre än index, då det inte är konsekvent över perioderna. Resultaten 

snedvrids av att det är en så pass stor majoritet som presterar bättre än index under första 

perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2; Andel fonder över index uppdelat på perioderna 
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I diagram 3 ovan redovisas hur många perioder varje fond preseterat bättre än index. Det var 

ingen av fonderna i urvalet som presterade bättre än index under alla fyra perioderna. Det var 

två fonder som hade högre avkastning under tre perioder, nio fonder under två perioder, samt 

tolv fonder som låg över index under en period. Tre av fonderna uppvisade aldrig en 

avkastning över index.  

 

Fonderna har haft en bättre riskjusterad prestation jämfört med index i perioder av nedgång. I 

de två perioderna av uppgång har ingen av fonderna haft en bättre riskjusterad avkastning än 

index. Under nedgång är det fler fonder som har haft en bättre riskjusterad avkastning än 

faktisk avkastning. Det motsatta återfinns under de två perioderna av uppgång.  

4.2.1	  Fondernas	  prestation	  mot	  index	  uppdelat	  på	  storlek	  
Uppdelat på de tre storleksgrupperna och perioderna (se bilaga 3) är det under period ett som 

alla grupper presterar bättre än index. Under de övriga tre perioderna presterar alla grupper 

sämre än index. Om grupperna och deras prestationer jämförs med genomsnittsfondens 

avkastning har gruppen Stora fonder presterat stora fonder presterat bättre än genomsnittet 

under period fyra. Gruppen medel har haft en högre genomsnittsavkastning under tre perioder 

(P1, P2, P4). Gruppen små fonder har presterat bättre under nedgångarna, men uppvisar en 

stor avvikelse från det totala snittet under de två perioderna av uppgång. Resultaten är 

liknande vad gäller de olika gruppernas medianfonder, med skillnaden att medianfonderna 

presterar bättre över fler perioder än genomsnittsfonderna. Stora presterar bättre under period 

två och tre, men inte under period fyra. Medelstora fonders medianfond presterar bättre under 

samtliga fyra perioder. Små fonder presterar inom medianen enbart bättre under period ett.  

Diagram 3; Antal fonder över index i antal perioder 
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Som tabell 9 visar har gruppen medelstora fonder haft bäst Sharpekvot under period två och 

stora fonder under period fyra, om man ser till period av uppgång. Dock har ingen av 

grupperna haft en bättre Sharpekvot än index (SIXRX) under uppgångarna. För nedgångarna 

kan det vara värt att notera, trots problematiken med negativ Sharpekvot, att alla grupper 

presterade bättre än index under period ett, men ingen av grupperna presterade bättre under 

period tre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4 ovan visar medelavkastningen jämfört med index för de olika fondstorlekarna 

uppdelade på fondförmögenhet. Det visar att fonder med en medelstor fondförmögenhet har 

presterat bäst under period ett, två och fyra, medan små fonder har presterat bäst under period 

3. Det har dock varit ganska små skillnader storleksgrupperna emellan. 

Sharpekvot P1 (Nedgång) P2 (Uppgång) P3 (Nedgång) P4 (Uppgång) 

Stora -0,42 0,28 -0,63 0,22 

Medel -0,37 0,33 -0,65 0,21 

Små -0,37 0,30 -0,63 0,20 

SIXRX -0,49 0,46 -0,61 0,47 
Tabell 9; Sharpekvot för fondstorlekarna uppdelat på förmögenhet 

Diagram 4; Medelavkastning jämfört med index för fondstorlekar uppdelat på förmögenhet	  
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På samma sätt som föregående diagram, visar diagram 5 ovan medelavkastningen jämfört 

med index, men här med fondstorlekarna uppdelade på antal innehav. Detta visar att små 

fonder, med litet antal innehav, presterat bäst jämfört med index i alla perioder, förutom i 

period två där fonder med stort antal innehav presterat betydligt bättre än både små och 

medelstora. 

4.2.2	  Total	  Avkastning	  

Under alla perioder, ett till fyra, var det totalt 14 fonder som hade en positiv avkastning, varav 

fem hade en bättre total avkastning än index (se bilaga 4). Den fond som hade högst 

avkastning var Didner & Gerge med en avkastning på 84,68 procent. De övriga fonderna som 

slog index totalt hade en avkastning som sträckte sig mellan 42-55 procent, där index under 

samma period hade en avkastning på 33,06 procent. Under samma period var det även tio 

fonder som hade en negativ total avkastning. Däribland Handelsbanken Bofond, med en 

avkastning på -30,10 procent. Lannebo och Spiltan är aktiva först från period två och hade 

fram till slutet av period fyra en positiv total avkastning, men ingen av fonderna presterade 

bättre än index under samma tid. 

4.4 Analys del 2: Fondernas prestation i förhållande till index 

När vi tittar på fondernas resultat av prestationen i förhållande med index ser vi att de förutom 

i period ett har presterat väldigt dåligt i jämförelse. Endast fem fonder har en bättre total 

avkastning under perioderna. Medelstora fonder har klarat sig bäst överlag om man ser till 

Diagram 5; Medelavkastning jämfört med index för fondstorlekar uppdelat på innehav 
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fondförmögenhet. Medan små fonder klarat sig bäst om man ser till antal innehav. Dessa 

resultat kan liknas med Ingo et al. (1999) och Kinnels (2004), då en medelstor fond, gällande 

fondförmögenhet, och en liten fond, gällande antal innehav, i vårt urval skulle kunna sägas 

vara det närmaste en ”optimal storlek” en fond man kommer. Detta tack vare att de inte är så 

stora att de blir trögrörliga och heller inte så små att de inte kan täcka sina kostnader, vilket 

har konstaterats vara problemen i tidigare studier. Detta kan man tänka sig är vad som hänt 

med de stora fonderna i vårt urval. I likhet med bland andra Chen et al. (2004), kan de stora 

fonderna ha varit för trögflytande för att hinna allokera om sina innehav mellan perioderna av 

upp- och nedgångar. 

 

Sharpekvoten visar att fonderna har haft bättre riskjusterad avkastning i perioderna av 

nedgång, medan ingen av fonderna har haft bättre riskjusterad avkastning i perioderna av 

uppgång. Att de under nedgång har en bättre riskjusterad prestation är inte så konstigt, 

eftersom att under en period av nedgång kan fonderna välja att minska innehavet i portföljen 

och på så sätt minimera risken mot marknaden. SIXRX däremot måste innehålla och visst 

antal aktier och blir på så vis mer påverkad av marknaden. Intressant här är att medelfonderna 

har under uppgångar haft högst risk, men även högst riskjusterad avkastning. Vilket 

ytterligare sammanfaller med Kinnel (2004) om ”optimal storlek”, då de medelstora kan ta 

mer riskfyllda positioner med är inte för stora, då de kan kliva ur en position om denna börjar 

generera negativ avkastning.   

4.5 Resultat del 3: Fondernas prestation och dess korrelation med utvalda variabler 

Här presenteras resultaten för de korrelationsanalyser som gjorts, som visar på vilka 

eventuella samband det finns mellan fondernas prestation, i form av avkastningen, och våra 

undersökta variabler. Som tidigare nämndes i metodavsnitt 3.8 om korrelationsanalys så 

tolkas korrelationerna genom en korrelationskoefficient (r) som kan anta värden mellan -1 och 

1, där 0 visar på inget samband alls och 1/-1 på ett perfekt positivt/negativt samband. Små 

stjärnor ovanför koefficienten visar att resultatet även är starkt statistiskt signifikant. En 

stjärna visar på signifikans på 5% nivå och två stjärnor visar på 1% nivå för variabeln. Detta 

betyder att sambandet i 19 fall av 20 (5% nivå), respektive 99 fall av 100 (1% nivå) inte beror 

på slumpen. Vi visar endast sambanden mellan variablerna och avkastningen eftersom det är 

det enda relevanta för vår undersökning. De kompletta regressionsanalyserna finns dock som 

bilagor. (Dahmström, 2011) Korrelationsanalyserna för perioderna finns i sin helhet i bilaga 
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5. I resultatet nedan är de förenklade då vi endast tar hänsyn till variablernas samband med 

avkastningen. 

 

Period 1 & 3 - Nedgångar 
 

 

 

 

 

 

Period ett och tre är de två perioder av nedgångar som är med i undersökningen. Ur 

korrelationen mellan våra variabler och deras samband med avkastningen för våra fonder ser 

vi ett svagt negativt samband (ej signifikant) mellan fondförmögenhet och avkastning under 

period ett. Under period tre finner vi inget samband som visar på att fondförmögenheten 

påverkas avkastningen. Innehav har ett negativt samband med avkastningen under båda 

perioderna (ej signifikant), vilket t.ex. tolkas som att en ökning i innehav leder till en 

minskning i avkastning. Topp-tio visar bara på ett halvstarkt positivt samband under period 

tre. Det är enbart standardavvikelsen som uppvisar ett starkt negativt samband som är 

signifikant och detta är under period tre. Detta menas med att en ökad risk leder till en lägre 

avkastning. 

 
Period 2 & 4 - Uppgångar 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi kan utläsa ur korrelationerna från de två perioderna av uppgång är att här finns det ett 

positivt samband mellan fondförmögenhet och avkastning. Dock är det svagt och inte 

signifikant, vilket ska tolkas med en viss försiktighet. Under period två finner vi ett starkt 

signifikant samband mellan innehav och avkastning, vilket betyder att en ökning innehav och 

en ökning av avkastning går hand i hand. Det andra signifikanta resultatet är topp-tio som 

visar på ett starkt negativt samband i förhållande till avkastningen. Det sista som är värt att 

P1	   Avkastning	   P3	   Avkastning	  
Fondförmögenhet	   -0,232 Fondförmögenhet	   -‐0,095	  
Innehav	   -0,339 Innehav	   -‐0,263	  
Topp-‐tio	   0,086 Topp-‐tio	   0,323	  
STDAV	   -0,182 STDAV	   -‐,523**	  

P2	   Avkastning	   P4	   Avkastning	  
Fondförmögenhet	   0,168 Fondförmögenhet	   0,181	  
Innehav	   ,674** Innehav	   -‐0,103	  
Topp-‐tio	   -,808** Topp-‐tio	   -‐0,031	  
STDAV	   0,307 STDAV	   0,378	  

Tabell 10; Korrelationsanalys för perioderna av uppgång 

Tabell 11; Korrelationsanalys för perioderna av uppgång 
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notera ur detta är att det under uppgångarna råder ett positivt samband mellan 

standardavvikelse och avkastning, vilket är omvänt från vad som uppvisas under de två 

perioderna av nedgångar.  

4.6 Analys del 3: Fondernas prestation och dess korrelation med utvalda variabler 

Enligt resultaten från tidigare forskning har vi sett skillnader på fondstorlekens inverkan på 

prestation. Den tidigare forskningen som är presenterad i litteraturgenomgången har uppvisat 

flera olika resultat angående fondförmögenhetens påverkan på avkastningen. De flesta följer i 

samma spår att avkastningen är avtagande i samband med att fondförmögenhet ökar, där t.ex. 

Chen et al (2004) förklarar det negativa sambandet med att fonder blir trögrörliga och 

negativa skaleffekter uppstår. Eller Pollet & Wilson (2008) som pekar på att fondförvaltarna 

inte diversifierar, utan fortsätter att öka innehavet i redan befintliga aktier.  

 

I likhet med Clark (2003) finner vi inget statistiskt stöd för att större fonder skulle prestera 

sämre än små, och således borde storlek inte läggas vid stor vikt vid valet av fond. Detta kan 

bero på att vi i vår undersökning, till skillnad från tidigare, endast har undersökt svenska 

aktiefonder och granskat dessa i perioder av upp- och nedgång. Tidigare studier och uppsatser 

i ämnet har huvudsakligen behandlat fondurval innehållande både aktiefonder, räntefonder 

och indexfonder och sett till raka tidsperioder utan uppdelningar. 

 

Om ser till korrelationerna mellan antal innehav och avkastning så har vi negativa samband 

under perioderna av nedgång, samt sista perioden av uppgång. Det positiva sambandet var 

under första uppgången. De negativa sambanden har hittats även av Kaushik och Barnhart 

(2008) där den sämst presterande kvartilen hade ett negativt samband mellan avkastning och 

ökat antal innehav, det vill säga ett ökat antal innehav bland dessa fonder resulterade i en 

sämre avkastning. Detta resonemang kan ytterligare styrkas om vi ser till medelinnehavet för 

våra tio bottenpresterande fonder under perioderna av nedgång, då de hade ett större 

medelinnehav än de bäst presterande, samt under period två då de hade ett mindre 

medelinnehav än de bäst presterande.  

 

Om vi ytterligare analyserar det positiva sambandet i period två kan vi för antalet 

medelinnehav bland storleksgrupperna, se att små fonder som presterade sämst, hade det 

minsta innehavet. Det vi borde se är att de medelstora fonderna som hade den högsta 

avkastningen också borde ha haft det största innehavet. Men istället var det de stora fonderna 
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som hade det högsta antalet medelinnehav. Att resultaten ser ut på detta sätt kan förklaras med 

att stora fonder, på grund av att de är mer trögrörliga och har högre transaktionskostnader, har 

svårare att omallokera sina innehav för att på så sätt få den högsta möjliga avkastningen. 

Pollet & Wilsons (2008) slutsatser om att fonderna diversifierar dåligt i takt med att de växer 

blir här intressant att se till. I tre av våra fyra perioder finns det ett negativt samband mellan 

ökning i innehav och avkastning, alltså leder en diversifiering till en minskad avkastning. 

Detta kan bero på flera saker, antingen att kostnader för att allokera överstiger nyttan eller att 

förvaltarna investerar i fel aktier. (Kaushik och Barnhart 2008). Dock ska observeras att den 

period som uppvisar starkast samband mellan innehav och avkastning är positiv och visar då 

på att en ökad diversifiering leder till ökad avkastning.  

 

Det negativa sambandet i mellan andelen topp 10 och avkastning kan bekräftas i övriga 

resultat där medelstora fonder har den högsta medelavkastningen och minsta andelen topp 10 

under period två. Detta resultat har även funnits av Kaushik och Barnhart (2008). Detta är 

intressant att ställa i relation till det vi fann för innehav och avkastning under period två. Detta 

kan säga oss att de fonder som valde att öka innehavet under period två fick en ökad 

avkastning, medan de fonder som valde att placera mer av sin förmögenhet i topp 10 fick en 

minskad avkastning. Detta i likhet med Pollet & Wilson (2008).  

 

Även i period tre finner vi ett halvstarkt, positivt samband som också det kan kopplas till 

resultaten, då små fonder presterade bäst och då hade den högsta andelen topp 10. Varför vi 

inte finner mer starka samband under alla perioder av topp-tio, i likhet med vad Kaushik och 

Barnhart (2008) har gjort, kan ha att göra med att deras undersökning är genomförd på en 

period av stark uppgång. Period två i vår undersökning är också en kraftig uppgång, och 

troligtvis är det därför vi bara erhåller signifikant resultat från denna perioden.  
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6.	  Slutsats 

Här presenterar vi våra slutsatser kring hur de undersökta fonderna har presterat samt hur 
variablerna fondstorlek, antal innehav, standardavvikelse och andel topp 10 inverkar på 
avkastningen. Vi avslutar med förslag till vidare forskning. 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fondstorleken påverkar fondens prestation. Vi 

har koncentrerat oss på variabler såsom fondförmögenhet, antal innehav, andel topp 10 

innehav samt standardavvikelse och undersökt hur dessa har påverkat fondavkastningen i 

perioder av upp- och nedgång. Våra resultat visar inte på några statistiska samband 

konsekvent över perioderna, men vi hittar signifikanta samband under enskilda perioder och 

variabler. Studien ger i och med detta en fingervisning för trender i hur dessa variabler har 

inverkan på aktiefonders prestation under de studerade perioderna. 

 

Fonderna i urvalet har presterat med väldigt varierande resultat och inga direkt ihållande 

prestationer har uppvisats. Att endast 5 av 26 aktiefonder har presterat bättre än index under 

perioderna är en besvikelse och det gör att man funderar på vad man som fondsparare betalar 

för. Men om vi ser till prestationerna uppdelat efter storleksgrupperna så visar i alla fall våra 

resultat att medelstora fonder överlag har presterat bäst. Vi kan därmed konstatera att denna 

storleksgrupp är närmast en ”optimal fondstorlek” i vårt fondurval. En investerare bör alltså 

vara vaksam över storleken i valet av fonder. De bör inte välja de absolut minsta fonderna, 

men inte heller de största. Vart gränserna går kan inte bestämmas utifrån denna studie då 

enskilda fonder inom storlekarna presterar bättre än den bäst presterande gruppen. 

 

Vi har inte hittat något inget statistiskt samband mellan fondförmögenhet och avkastning, 

vilket förvånande oss en aning då detta visats i tidigare studier. En förklaring till detta kan 

vara att vår studie skilt sig från dessa på så sätt att vi undersökt endast aktiefonder samt i 

perioder av upp- och nedgång, medan tidigare studier har undersökt både aktie-, ränte- och 

indexfonder och sett till en rak tidsperiod uppdelad årsvis. Resultaten blir då annorlunda 

eftersom aktiefonder ofta kräver en mer aktiv förvaltning, med många innehavsbyten och där 

många fler faktorer som spelar in för att fonden ska lyckas. 

 

Med hänsyn till ovan nämnt att aktiefonder kräver en mer aktiv förvaltning med många 

innehavsbyten ser vi samband mellan avkastning och antal innehav. Det är endast signifikant 
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under period två. Vi kan se att fonderna som ökar sitt innehav i tre av fyra perioder får en 

minskad avkastning som följd. En förklaring kan ligga i att om fonderna ökar sitt innehav allt 

för mycket så går de ifrån sin ursprungliga strategi och börjar investera i aktier som inte 

genererar någon extra avkastning. Under period två är det positivt, vilket är avvikande, detta 

förklaras genom att denna period är längre än de andra och präglas också av en kraftigare 

uppgång. Det i sin tur har lett till att de fondförvaltare som har valt att öka sitt innehav och 

diversifiera sig har fått en ökad avkastning, vilket tidigare studier även visat.  

 

Gällande andel topp 10 kan vi inte heller se något statistiskt samband förutom i period två. Då 

en låg andel topp 10 går hand i hand med en högre avkastning. Detta förklaras också genom 

tidigare studier att fondförvaltare som tenderar att fortsätta att investera i redan befintliga 

aktier får en avtagande avkastning. I tre av fyra perioder har det lönat sig för fonderna att 

inneha en låg topp-tio. Här ska också noteras att det är medelfonderna som har haft lägst topp-

tio.  

 

Inte så förvånande resultat är att de små fonderna har en högre standardavvikelse, vilket enligt 

tidigare studier förklaras av att de tar större risk för att växa. Dock ska det noteras att om man 

ser riskjusterat så har de små fonderna inte haft en bättre avkastning. Vilket visar på att risken 

man tar av att investera i de små fonderna inte alltid lönar sig.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns vissa samband mellan våra undersökta 

variabler och fondernas prestation när man tittar på dem för sig, men i det stora hela är det 

väldigt svårt att säga vad som gör att en aktiefond egentligen lyckas. Detta tror vi beror på att 

det finns så många olika faktorer att ta hänsyn till när man handlar med aktier på en volatil 

marknad. För fonder kan faktorer som bland annat fondavgifter, fondförvaltarens skicklighet, 

omsättningshastighet, fondstrategi osv. nämnas, samt de variabler vi har undersökt. Vi kan se 

att fondförmögenhet inte helt ska uteslutas vid valet av fonder. En slutsats vi ändå kan dra är 

att i valet mellan två aktiefonder med allt annat lika, att fonden med lägre andel topp 10 och 

lägre innehav att föredra.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har en mängd nya frågor väckt vårt intresse. Det vi anser skulle vara 

intressant att undersöka är att göra en liknande studie fast över räntefonder. Studien skulle se 

till hur räntefonders avkastning påverkas av dess storlek. Utifrån våra resonemang kan vi 

tänka oss att detta kan ge ett större samband och det kan vara spännande att se hur olika typer 

av fonder (aktiefonder, räntefonder, indexfonder osv.) skiljer sig i prestation beroende på 

storlek i jämförelse med varandra. Vidare skulle forskning som riktar in sig på hur fonder 

inom fondbolagen presterar vara intressant. Man skulle då kunna se till hur små fonder inom 

större fondbolag presterar jämfört med t.ex. små fonder som inte ingår i ett större fondbolag. 

Har fonder en fördel att ingå i stora fondbolag?  
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Bilaga	  1	  –	  Relativ	  Avkastning	  
Visas i procent 

 

 

 

 

 

Namn P1 P2 P3 P4 
AMF Aktiefond Sverige 19,82% -50,60% -2,41% -17,65% 
Carnegie Sverigefond 11,86% -91,21% 0,46% -24,39% 
Catella Reavinst -6,15% 12,74% -4,40% -15,07% 
Catella Trygghet 3,66% -92,25% 10,63% -40,27% 
Danske Invest Sverige 7,59% -104,09% -1,97% 3,69% 
Didner & Gerge Sverigefond 18,83% -60,02% 0,51% 16,06% 
Enter Sverige 4,75% -67,22% -5,12% 9,12% 
Folksam Sverigefond 2,51% -81,40% -2,87% -19,49% 
Handelsbanken Bofond 1,26% -75,71% -2,49% -68,51% 
Handelsbanken Sverigefond -1,67% -73,56% -2,16% 10,61% 
Lannebo Sverige 36,69% -97,67% -2,05% 2,99% 
Länsförsäkringar Sverigefond 0,25% -80,51% 1,03% -30,84% 
Nordea Selekta 3,25% -38,51% -5,04% -18,48% 
Nordea Sverigefond -2,67% -60,70% -0,76% -32,97% 
SEB Sverige Chans/Riskfond -2,20% -85,09% -0,28% -32,65% 
SEB Sverige Småbolag 5,90% -25,81% -2,30% -17,03% 
SEB Sverige Stora bolag 0,87% -92,03% 0,85% -46,66% 
SEB Sverigefond 1,34% -92,33% -1,64% -25,63% 
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 3,36% 66,77% -1,95% -20,04% 
Skandia Aktiefond Svergie 7,27% -77,59% -0,87% -28,37% 
Skandia Småbolag Sverige 8,45% 7,40% 0,33% -14,34% 
Spiltan Aktiefond Sverige - -56,90% 1,69% -31,71% 
SPP Aktiefond Sverige 4,69% -54,52% -3,33% -23,73% 
Swedbank Robur Småbolag 2,38% 101,12% -5,52% -0,77% 
Swedbank Robur Sverigefond 3,37% -30,37% -4,94% -11,12% 
Öhman Sverigefond -0,36% -103,51% -2,21% -23,68% 
SIXRX 0 0 0 0 
	  	  

    Utveckling SIXRX -67,49% 295,36% -55,72% 123,45% 
  

    Genomsnittlig avvikelse från index 5,40% -53,98% -1,41% -19,27% 
Standardavvikelse från snittet 8,85% 51,07% 3,19% 18,86% 
Median 3,36% -70,39% -2,01% -19,77% 
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Bilaga	  2	  -‐	  Absolut	  Avkastning	  
Visas i procent 

Namn P1 P2 P3 P4 
AMF Aktiefond Sverige -47,67% 244,76% -58,13% 105,80% 
Carnegie Sverigefond -55,63% 204,15% -55,26% 99,06% 
Catella Reavinst -73,64% 308,10% -60,12% 108,38% 
Catella Trygghet -63,83% 203,11% -45,09% 83,18% 
Danske Invest Sverige -59,90% 191,27% -57,69% 127,14% 
Didner och Gerge Sverigefond -48,66% 235,34% -55,21% 139,51% 
Enter Sverige -62,74% 228,14% -60,84% 132,57% 
Folksam Sverigefond -64,98% 213,96% -58,59% 103,96% 
Handelsbanken Bofond -66,23% 219,65% -58,21% 54,94% 
Handelsbanken Sverigefond -69,16% 221,80% -57,88% 134,06% 
Lannebo Sverige -30,80% 197,69% -57,77% 126,44% 
Länsförsäkringar Sverigefond -67,24% 214,85% -54,69% 92,61% 
Nordea Selekta -64,24% 256,85% -60,76% 104,97% 
Nordea Sverigefond -70,16% 234,66% -56,48% 90,48% 
SEB Sverige Chans/Riskfond -69,69% 210,27% -56,00% 90,80% 
SEB Sverige Småbolag -61,59% 269,55% -58,02% 106,42% 
SEB Sverige Stora bolag -66,62% 203,33% -54,87% 76,79% 
SEB Sverigefond -66,15% 203,03% -57,36% 97,82% 
SEB Sverigefond Småbolag 
Chans/Risk -64,13% 362,13% -57,67% 103,41% 
Skandia Aktiefond Svergie -60,22% 217,77% -56,59% 95,08% 
Skandia Småbolag Sverige -59,04% 302,76% -55,39% 109,11% 
Spiltan Aktiefond Sverige - 238,46% -54,03% 91,74% 
SPP Aktiefond Sverige -62,80% 240,84% -59,05% 99,72% 
Swedbank Robur Småbolag -65,11% 396,48% -61,24% 122,68% 
Swedbank Robur Sverigefond -64,12% 264,99% -60,66% 112,33% 
Öhman Sverigefond -67,85% 191,85% -57,93% 99,77% 
	  	  

    Genomsnittliga fondens Avkastning -62,09% 241,38% -57,13% 104,18% 
Standardavvikelsen  8,85% 51,07% 3,19% 18,86% 
Median -64,13% 224,97% -57,73% 103,69% 
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Bilaga	  3	  –	  Absolut	  avkastning	  för	  grupperna	  

 

 

Bilaga	  4	  –	  Absolut	  avkastning	  för	  hela	  perioden	  

	  	   P1	   P2	   P3	   P4	  
Stora	  

	   	   	   	  Medel	   -‐67,31%	   237,03%	   -‐57,36%	   105,38%	  
STDAV	   1,62%	   35,68%	   2,31%	   20,42%	  
Median	   -‐66,62%	   228,57%	   -‐57,62%	   99,06%	  
	  	  

	   	   	   	  Medel	  
	   	   	   	  Medel	   -‐61,73%	   254,45%	   -‐57,45%	   108,47%	  

STDAV	   8,24%	   66,22%	   1,77%	   12,22%	  
Median	   -‐64,12%	   226,22%	   -‐57,67%	   106,42%	  
	  	  

	   	   	   	  Små	  
	   	   	   	  Medel	   -‐61,02%	   223,01%	   -‐56,37%	   94,53%	  

STDAV	   10,49%	   23,61%	   5,47%	   25,64%	  
Median	   -‐63,83%	   223,90%	   -‐57,93%	   95,76%	  

	   	   	   	   	  Genomsnittliga	  fondens	  Avkastning	   -‐62,09%	   241,38%	   -‐57,13%	   104,18%	  
Standardavvikelsen	  	   8,85%	   51,07%	   3,19%	   18,86%	  
Median	   -‐64,13%	   224,97%	   -‐57,73%	   103,69%	  

Namn P1-P4 P2-P4 P3-P4 
Didner & Gerge Sverigefond 84,68%	  

	   	  AMF Aktiefond Sverige 55,47%	  
	   	  Skandia Småbolag Sverige 53,89%	  
	   	  Swedbank Robur Småbolag 49,48%	  
	   	  SEB Småbolag Chans/Risk 42,70%	  
	   	  SIXRX 33,06%	  
	   	  SEB Småbolag Sverige 23%	  
	   	  Carnegie Sverigefond 20,19%	  
	   	  Danske Invest Sverige 12,24%	  
	   	  Enter Sverige 11,34%	  
	   	  Catella Trygghet 10,28%	  
	   	  Swedbank Robur Sverigefond 9,40%	  
	   	  Skandia Aktiefond Svergie 7,06%	  
	   	  SPP Aktiefond Sverige 3,72%	  
	   	  Nordea Selekta 2,65%	  
	   	  Folksam Sverigefond -‐7,12%	  
	   	  Länsförsäkringar Sverigefond -‐9,97%	  
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Bilaga	  5	  -‐	  Korrelationmatriser

Catella Reavinst -‐10,59%	  
	   	  SEB Sverigefond -‐13,48%	  
	   	  Handelsbanken Sverigefond -‐16,90%	  
	   	  Nordea Sverigefond -‐17,21%	  
	   	  SEB Sverige Stora Bolag -‐19,21%	  
	   	  SEB Sverige Chans/Riskfond -‐21,04%	  
	   	  Öhman Sverigefond -‐21,15%	  
	   	  Handelsbanken Bofond -‐30,10%	  
	   	  SIXRX 

	  
291,38%	  

	  Spiltan Aktiefond Sverige 
	  

184,26%	  
	  Lannebo Sverige 

	  
97,00%	  

	  

Korrelationer period 1 
 AbsolutAvkastnin

gP1 

Fondförmögenhet

P1 

InnehavP1 Topp10P1 Standardavvikelse

P1 

AbsolutAvkastningP1 

Pearson Correlation 1 -,232 -,339 ,086 -,182 

Sig. (2-tailed) 
 

,276 ,105 ,690 ,383 

N 25 24 24 24 25 

FondförmögenhetP1 

Pearson Correlation -,232 1 ,494* -,057 -,044 

Sig. (2-tailed) ,276 
 

,014 ,792 ,838 

N 24 24 24 24 24 

InnehavP1 

Pearson Correlation -,339 ,494* 1 -,699** -,147 

Sig. (2-tailed) ,105 ,014 
 

,000 ,492 

N 24 24 24 24 24 

Topp10P1 

Pearson Correlation ,086 -,057 -,699** 1 ,744** 

Sig. (2-tailed) ,690 ,792 ,000 
 

,000 

N 24 24 24 25 25 

StandardavvikelseP1 

Pearson Correlation -,182 -,044 -,147 ,744** 1 

Sig. (2-tailed) ,383 ,838 ,492 ,000 
 

N 25 24 24 25 26 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Korrelationer period 2 
 AbsolutAvkastnin

gP2 

Fondförmögenhet

P2 

InnehavP2 Topp10P2 Standardavvikelse

P2 

AbsolutAvkastningP2 

Pearson Correlation 1 ,168 ,674** -,808** ,307 

Sig. (2-tailed) 
 

,413 ,000 ,000 ,136 

N 26 26 26 26 25 

FondförmögenhetP2 

Pearson Correlation ,168 1 ,398* -,094 ,345 

Sig. (2-tailed) ,413 
 

,044 ,649 ,091 

N 26 26 26 26 25 

InnehavP2 

Pearson Correlation ,674** ,398* 1 -,737** ,245 

Sig. (2-tailed) ,000 ,044 
 

,000 ,237 

N 26 26 26 26 25 

Topp10P2 

Pearson Correlation -,808** -,094 -,737** 1 ,027 

Sig. (2-tailed) ,000 ,649 ,000 
 

,897 

N 26 26 26 26 25 

StandardavvikelseP2 

Pearson Correlation ,307 ,345 ,245 ,027 1 

Sig. (2-tailed) ,136 ,091 ,237 ,897 
 

N 25 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Korrelationer period 3 
 AbsolutAvkastningP3 FondförmögenhetP3 InnehavP3 Topp10P3 StandardavvikelseP3 

AbsolutAvkastningP3 

Pearson Correlation 1 -,095 -,263 ,323 -,523** 

Sig. (2-tailed) 
 

,645 ,195 ,108 ,006 

N 26 26 26 26 26 

FondförmögenhetP3 

Pearson Correlation -,095 1 ,408* ,111 ,051 

Sig. (2-tailed) ,645 
 

,038 ,591 ,805 

N 26 26 26 26 26 

InnehavP3 

Pearson Correlation -,263 ,408* 1 -,281 ,004 

Sig. (2-tailed) ,195 ,038 
 

,164 ,983 

N 26 26 26 26 26 

Topp10P3 

Pearson Correlation ,323 ,111 -,281 1 -,151 

Sig. (2-tailed) ,108 ,591 ,164 
 

,462 

N 26 26 26 26 26 

StandardavvikelseP3 

Pearson Correlation -,523** ,051 ,004 -,151 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,805 ,983 ,462 
 

N 26 26 26 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilaga	  6	  –	  Topp-‐tio	  inom	  storleksgrupperna	  
 

 

 

 

 

 

Korrelationer period 4 
 AbsolutAvkastningP4 FondförmögenhetP

4 

InnehavP4 Topp10P4 StandardavvikelseP4 

AbsolutAvkastningP4 

Pearson Correlation 1 ,181 -,103 -,031 ,378 

Sig. (2-tailed) 
 

,376 ,618 ,882 ,057 

N 26 26 26 26 26 

FondförmögenhetP4 

Pearson Correlation ,181 1 ,313 ,232 ,114 

Sig. (2-tailed) ,376 
 

,119 ,254 ,578 

N 26 26 26 26 26 

InnehavP4 

Pearson Correlation -,103 ,313 1 -,195 ,364 

Sig. (2-tailed) ,618 ,119 
 

,340 ,067 

N 26 26 26 26 26 

Topp10P4 

Pearson Correlation -,031 ,232 -,195 1 -,261 

Sig. (2-tailed) ,882 ,254 ,340 
 

,197 

N 26 26 26 26 26 

StandardavvikelseP4 

Pearson Correlation ,378 ,114 ,364 -,261 1 

Sig. (2-tailed) ,057 ,578 ,067 ,197 
 

N 26 26 26 26 26 

Topp-‐tio	   P1	   P2	   P3	   P4	  
Stor	  

	   	   	   	  Medel	   54,35%	   54,73%	   52,86%	   52,54%	  
Median	   54,35%	   56,52%	   53,43%	   52,17%	  
	  	  

	   	   	   	  Medel	  
	   	   	   	  Medel	   49,31%	   49,63%	   47,91%	   46,44%	  

Median	   51,82%	   56,43%	   51,15%	   53,32%	  
	  	  

	   	   	   	  Små	  
	   	   	   	  Medel	   53,81%	   56,69%	   56,45%	   48,93%	  

Median	   56,79%	   57,92%	   56,98%	   50,00%	  
	   	   	   	   	  


