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Sammanfattning 
 
I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en 
portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till 
börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska 
marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31. 
 
För att undersöka detta använder jag mig av både ekonomisk och statistisk teori. Det som 
undersöks är avkastningen hos 30 aktieportföljer och 61 aktiefonder. Utifrån dessa urval 
drar jag sen slutsatser utifrån både avkastningens genomsnitt och dess spridning. Dessa 
slutsatser bygger, i huvudsak, på statistiska test för normalfördelning och test för skillnad 
i varians mellan de båda alternativen, samt teorin om stokastisk dominans. 
 
Slutsatsen är att det är mera riskfyllt, men ger möjlighet till högre avkastning, att 
investera i en aktieportfölj än en svensk aktiefond. Sannolikheten att nå en högre 
avkastning än aktiefondernas genomsnittliga avkastning är relativt hög.  
 
Det går däremot inte att säga att det är motiverat att investera i en aktieportfölj bestående 
av tio slumpmässigt utvalda aktier istället för en slumpmässigt vald aktiefond, med 
inriktning Sverige, utan att känna till den individuella investerarens riskpreferenser.   
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1 Inledning  
Sedan den första aktiefonden startades i Sverige på 1950-talet har intresset för detta sätt 
att spara ökat kraftigt. 1980 var andelen sparande i aktiefonder 4 promille av hushållens 
finansiella sparande för att år 2000 vara uppe i hela 30 % av hushållens sparande.1 År 
2004 hade 72 % av svenskarna mellan 18 och 74 år ett fondsparande utanför 
premiepensionssystemet2. 
 
En intressant aspekt av det stigande intresset för fondsparande är ett ökat fokus på de 
avgifter som förekommer vid sparande i aktiefonder. Jonas Lindmark, redaktör och 
ansvarig utgivare för Morningstar Sweden AB, har, tillsammans med andra aktörer, tagit 
upp frågan om det är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv att placera pengar i fonder med 
höga avgifter. Jonas Lindmark pekar på att en passiv individ på lång sikt tjänar på att 
placera i en fond med låg förvaltningsavgift3. 
 
Under senare år har även möjligheten för privatpersoner att placera i aktier förändrats 
genom framväxt av så kallade internetmäklare. Dessa har pressat kostnaderna vid handel 
med aktier och gjort det möjligt att uppnå en god riskspridning i sparandet. Flera av 
internetmäklarna ger även möjlighet till fondsparande via deras sajter, vilket gör det 
relativt enkelt att hålla en stor del av det totala sparandet samlat på ett och samma ställe. 
 
Ovanstående utveckling leder till en intressant fråga, nämligen om det är motiverat att, på 
ett enkelt sätt, bygga upp en egenförvaltad aktieportfölj via en internetmäklare som 
alternativ till att placera pengar i en svensk aktiefond.  
 
Den bakomliggande tanken är det ska vara ”lätt” att spara genom att investera i aktier 
eftersom den typiska privatpersonen förmodligen inte har kunskaper om portföljteori eller 
hur de finansiella marknaderna fungerar. Att införskaffa dessa kunskaper är dessutom 
kostsamt och säkerligen är det inget en genomsnittlig privatperson gör. Vilken förväntad 
avkastning och risk har en väldigt enkel portföljstrategi som en ”lat” investerare kan 
tänkas klara av? Hur står sig en sådan strategi med ett slumpmässigt val av aktiefonder? 
 

1.1 Syfte 

Syftet är att jämföra den förväntade avkastningen och risken hos en aktieportfölj, ihopsatt 
av en ”lat” investerare, med avkastningen och risken hos en slumpmässigt vald aktiefond.  
 
Det avses också undersökas om det motiverat att spara genom att placera i tio 
slumpmässigt utvalda aktier som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond med 
inriktning Sverige. 
  

  

 

 

                                                 
1 Fondmarknadens utveckling i Sverige, Fondbolagens förening  [2005-10-09] 
2 Fondsparana och fondsparandet 2004, Fondbolagens Förening, s. 2, [2005-10-09]  
3 Paradox när spartiden växer, Morningstar Sverige [2005-10-09] 
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1.2 Problemavgränsning 

Denna undersökning begränsas till att gälla den Svenska marknaden för aktiefonder 
respektive aktier.  
 
De aktiebolag som är aktuella är de som fanns noterade på Stockholmsbörsens A- 
respektive O-lista mellan perioden 2002-01-02 och 2005-11-01. Den faktiska perioden 
för undersökningen är bestämd till 2002-10-31 till och med 2005-10-31.  
 
Urvalet av aktiefonder har begränsats till Sverigefonder med en inriktning mot större 
bolag samt med en kurshistorik som sträcker sig minst tre år tillbaka i tiden från och med 
2005-11-01.  
 

1.3 Metod 

De främsta källorna för undersökningen är kurshistoriken för aktier respektive 
aktiefonder. Utifrån dessa kommer undersökningen att baseras.  
 
För att jämföra avkastningen mellan aktiefonder och aktieportföljer kommer 
huvudsakligen beskrivande statistik och hypotesprövning att användas. Hypotestest 
tillåter jämförelser mellan olika populationer och beskriver om den eventuella skillnaden 
är signifikant. Även teorin om stokastisk dominans kommer att användas för att nå ett 
resultat. 
 

Förutom slutsats av undersökningen kommer även en förklaring av det uppkomna 
resultatet att presenteras utifrån använd teori. 
 

1.4 Disposition 

Denna uppsats består av sex delar. Den börjar med inledning, fortsätter med ekonomisk 
och statistisk teori där de verktyg som kommer att användas i analysen presenteras.  
Därefter fortsätter uppsatsen med ett empiriskt avsnitt. Detta behandlar vad en aktiefond 
är, vilka aktiefonder som är relevanta för undersökningen, vilken internetmäklare som 
kommer att användas samt hur aktieportföljen ska sättas samman. 
 
Därefter följer analysdelen där avkastningen och risken hos de båda urvalen undersöks. 
Analysen bygger på både portföljteori och statistisk teori. I samband med detta försöker 
jag presentera en tänkbar förklaring till uppkomna resultat. I det sista kapitlet, slutsatser, 
presenteras resultaten av uppsatsen. 
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2 Ekonomisk teori 
Den första delen i teoriavsnittet avser att redovisa vad sparande är och beskriva 

individens syn på risk för att sedan förklara effekterna av diversifiering. Därefter 

kommer förhållandet mellan avkastning och risk presenteras och slutligen kommer teorin 

om stokastisk dominans beskrivas. Dessutom förs en diskussion om fördelningars skevhet. 
 

2.1 Sparande 

Individer kan ha olika mål med att spara pengar inför framtiden. Det kan vara att spara 
pengar till ett framtida mål exempelvis ett bilköp eller husköp, men det kan också fungera 
som en möjlighet att jämna ut konsumtionen från perioder med hög inkomst till perioder 
med låg inkomst.4  
 
Om individen inte sparar kommer inkomst och konsumtion vara lika för respektive 
tidsperioder. Genom att minska sin konsumtion period ett kan individen öka sin 
konsumtion period två med en summa motsvarande minskningen (sparandet) period ett 
plus en ersättning för att ha från avstått konsumtion, ränta.  
 
Figur 2-1 nedan illustrerar en individs intertemporala nyttomaximeringsproblem. 
Bokstaven ct står för konsumtion period t och mt står för inkomst period t. A är den punkt 
där individen hamnar på budgetlinjen om respektive inkomst konsumeras motsvarande 
period den erhålls. Budgetlinjens lutning är lika med –(1+r), där r är den reala räntan, 
vilket är hur mycket individen får som ersättning, uttryckt i enheter konsumtionsvara, för 
att skjuta upp konsumtionen till nästa period (spara), eller hur mycket individen får betala 
i ersättning för konsumtion (låna) innan pengarna erhålls. Punkt B motsvarar den punkt 
där indifferenskurvan tangerar budgetlinjen, det vill säga nyttomaximeringspunkten, 
vilket, i detta fall, visar hur mycket individen sparar i period ett för att kunna konsumera 
ytterliggare i period två. Sparandet utgörs då av (m1-c1). Med ersättning för uppskjuten 
konsumtion kan individen då konsumera m2+r(m1-c1) tidsperiod två.

 5 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bodie/Kane/Marcus, 2005, s. 6 
5 Varian, 2003, s. 182-ff 
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                       Figur 2-1: Konsumtion och sparande över två tidsperioder 
 

 
                        Källa: Varian, 2003 
 

2.2 Förhållande mellan risk och avkastning 

Den ränta individen får för att skjuta upp konsumtion till framtiden beror bland annat på 
hur stor risk denne är villig att ta på sig. Om individen väljer att investera i en tillgång där 
denne vet att den förväntade avkastningen är den samma som den verkliga avkastningen 
klassas investeringen som riskfri. 
 
Om individen väljer att investera i en, eller flera, riskfyllda tillgångar och om denne 
ogillar risktagande så vill individen bli kompenserad för risken genom ett ”riskpremium”. 
Ett positivt riskpremium innebär att den förväntade avkastningen är större än den riskfria 
räntan. Om den förväntade investeringen har ett riskpremium eller förväntad avkastning 
som är lika med noll kallas detta ”fair game.” 
 
Om individen är villig att delta i ”fair games” eller ta risker genom att satsa pengar på 
något med osäker utgång klassificeras denna som riskgillare. Genom att ta hänsyn till en 
faktor av spänning vid möte med risk legitimeras deltagandet av individen. 
 
En riskneutral investerare skiljer sig från en riskavert (se nedan) genom att bedöma risken 
endast genom att hänsyn tas till väntevärdet och inte till spridningen (variansen) runt 
väntevärdet.6 
 

                                                 
6 Bodie/Kane/Marcus, 2005, s.167 - ff 
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En individ med riskaversion väljer att inte investera i tillgångar som är ”fair games” utan 
väljer istället att placera i tillgångar som är helt riskfria eller tillgångar med ett positivt 
riskpremium som är tillräcklig stort för att kompensera individen för den risk som tas. 
 
I den nationalekonomiska nyttoteorin är det bara konsumtion som ger nytta, men för att 
beskriva individens val mellan olika riskfyllda alternativ till investering är det bekvämt 
att använda en nyttofunktion som beskriver nyttan som en funktion av förväntad 
avkastning och risk, där risken mäts som variansen runt den förväntade avkastningen. 
 
Denna typ av nyttofunktion kallas på engelska för ”mean-variance utility function”. En 
riskavert individs nytta ökar med den förväntade avkastningen, eftersom det ger högre 
framtida konsumtion, men minskar samtidigt med variansen eftersom en ökad varians 
betyder större osäkerhet kring de framtida möjligheterna till konsumtion. Ett 
funktionsuttryck som avspeglar detta är den kvadratiska nyttofunktionen, som kan skrivas 
som:  
 
U = E(r)-kAσ2; 
 
där A är individens grad av relativ riskaversion och k är en skalfaktor.  
 
För att visa detta i en figur utgås från att en indifferenskurva består av de olika 
kombinationerna av förväntad avkastning och risk som ger samma nyttonivå. Om 
riskaversionskoefficienten sätts till A = 4, k=0,005 och den riskfria avkastningen är 5 % 
kommer nyttan att enligt ovanstående formel att vara fem eftersom den riskfria 
avkastningen har en varians/standardavvikelse på noll. 
Genom att skriva om ovanstående funktion, med hänsyn till den konstanta nyttonivån på 
5 enheter, hittas den förväntade avkastningen som krävs för att behålla nyttan på samma 
nivå: 
 
E(r) = 5+0,005A σ2. 
 
Genom att beräkna vilken förväntad avkastning som krävs för olika varianser bestäms 
individens indifferenskurva. Detta resonemang illustreras i figur 2-2 nedan där 
riskkoefficienten är satt till två respektive fyra. En individ med högre grad av 
riskaversion, A=4, har en brantare indifferenskurva än en med lägre riskaversion.  
 
Utifrån ovanstående resonemang ger individens förväntade ersättning för uppskjuten 
konsumtion, den förväntade avkastningen, nytta i form av ökad framtida konsumtion. Om 
den förväntade avkastningen är högre än det riskfria alternativet men med en högre 
varians kring medelvärdet kan individen välja en alternativ investering med lägre 
avkastning. Detta beror på individens grad av riskaversion. 7 
 

             

 

 

                                                 
7 Bodie/Kane/Marcus, 2005, s. 167 - ff 
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             Figur 2-2: Avkastningskrav vid samma totala risk för olika grad av riskaversion 
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             Källa: Bodie/Kane/Marcus, 2005  

 

2.3 Stokastisk dominans 

”Mean-variance” teorin utgår från nyttoteorin och hur individen väljer sin portfölj beror 
på de olika parametrarna i nyttofunktionen;  A, k och  E(r). Ett alternativ till ”mean-
variance” teorin som utgår från riskaverison är teorin om stokastisk dominans. 
Tanken i denna teori är att när två alternativa investeringsmöjligheter jämförs så räcker 
det med att studera sannolikhetsfördelningens utseende för att dra slutsatser om vad en 
riskavert individ kommer att välja. Det behövs inte veta något om utseendet på 
nyttofunktionen. De antaganden som görs är: 
 

• Investerarna föredrar mer pengar framför mindre 
 

• Investerarna är riskaverta 
 

• Summan av de kumulativa sannolikheterna för alla möjliga avkastningar är 
aldrig högre för det investeringsalternativ som dominerar och ibland mindre. 

 
Antag att det finns två investeringsalternativ, A och B, samt tre framtida utfall som är 
ömsesidigt uteslutande och lika sannolika så visar tabell 2-1 sannolikheten för de olika 
utfallen för A respektive B. 
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Tabell 2-1 Sannolikhet för respektive utvall för A och B 
Investering A  Investering B 

Avkastning (%) Sannolikhet  Avkastning (%) Sannolikhet 

12 1/3  11 1/3 
10 1/3  9 1/3 
8 1/3  7 1/3 

Källa: Elton/Gruber, 1995. 
 
A har en högre förväntad avkastning med 10% än B med sina 9%, men det är möjligt att 
A enbart ger 8%, medan B ger 9 eller 11%. Dock så ligger den kumulativa 
sannolikhetsfördelningen för A alltid till höger om den för B, vilket visas i figur 2-3 
nedan: 
 
                        Figur 2-3: Kumulativ sannolikhetsfördelning för A och B 

 
                          Källa: Elton / Gruber, 1995 
 
Genom att lägga till ett utfall och ändra utfallen i B, samt ändra sannolikheterna till ¼ 
visas de möjliga utfallen i tabell 2-2 nedan: 
 
Tabell 2-2: Sannolikhet för respektive utvall för A och B 

Investering A  Investering B 

Avkastning (%) Sannolikhet  Avkastning (%) Sannolikhet 

6 ¼  5 ¼ 
8 ¼  9 ¼ 
10 ¼  10 ¼ 
12 ¼  12 ¼ 

Källa: Elton / Gruber, 1995 
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I detta fall är den förväntade avkastningen 9 % för båda alternativen, men B har en något 
större varians runt detta värde vad A har. I detta fall ligger inte den kumulativa 
sannolikhetsfördelningen för A alltid till höger om den för B, men en riskavert individ 
föredrar A framför B eftersom det är en lägre sannolikhet att få en avkastning mellan 5 % 
och 6 % i A än i B.  
 
I det första exemplet dominerar alternativ A över alternativ B, enligt första-ordningens 
stokastisk dominans. I det andra fallet dominerar A över B enligt andra-ordningens 
stokastisk dominans.8 
 

2.4 Skevhet 

Sannolikhetsfördelningarna i exemplet ovan var likformiga, vilket betyder att de har lika 
stor sannolikhet för varje utfall, och symmetriska. Mer vanligt är det att sannolikheterna 
för mycket låga och mycket höga utfall är mindre än för ”vanligare” utfall nära 
medelvärdet. Den mest välkända sannolikhetsfördelningen är normalfördelningen vilken 
har ett klockformat utseende och är symmetrisk runt medelvärdet.  
 
Medelvärdet, eller det förväntade värdet, av en stokastisk variabel kallas för det första 
momentet, vilket är ett mått på ”central tendens”. Variansen runt medelvärdet kallas för 
det andra momentet och är ett spridningsmått. Det finns även ytterliggare moment kring 
medelvärdet som visar frekvensfördelningens grad av skevhet , det tredje momentet, samt 
”toppighet” som är ett ”fjärde momentet”.  
 
Det är möjligt att investerare även tar hänsyn till högre moment än enbart variansen, 
såsom antogs i ”mean-variance” teorin. Om avkastningarna följer en normalfördelning så 
är det tredje momentet, skevheten, lika med noll eftersom normalfördelningen är 
symmetrisk kring medelvärdet. Om frekvensfördelningen innehåller fler utfall som ligger 
långt till höger om medelvärdet än det finns utfall som ligger långt till vänster så är 
fördelningen positiv skev, det vill säga har en svans som pekar åt höger och vid fler utfall 
långt till vänster är fördelningen negativt skev.9 Utsendet hos dessa fördelningar 
illustreras i figur 2-4 nedan. 
 
Graden av skevhet i fördelningen är relaterad till det tredje momentet, σ3, 
standardavvikelsen upphöjt till tre. Eftersom vi antar att investerare gillar höga 
avkastningar så gillar de fördelningar med positiv skevhet, givet samma förväntade 
värde. Genom att relatera till den kvadratiska nyttofunktionen så kan den nu skrivas som: 

 
U = E(r) - aσ2 + bσ3. 

 
Påpekas bör att a = Ak och att b>0, eftersom positiv skevhet ger högre nytta, givet att allt 
annat är lika. Om avkastningarna inte är normalfördelade så kan vi även behöva ta 

                                                 
8 Elton/Gruber, 1995, s. 240 - ff 
9 Ibid., s. 247 
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hänsyn till deras skevhet10. Ytterliggare resonemang kring de uttryck som är använt i 
detta avsnitt finns under avsnittet statistisk teori. 
 
  Figur 2-4: Skevhet hos olika fördelningar 

            
  Källa: Lind/Marchal/Wathen, 2005 
 

2.5 Diversifiering 

Vid investering i endast en aktie möter ägaren av denna ”portfölj” två typer av risk, den 
företagsspecifika risken och marknadsrisken. Den förstnämnda risken kan minskas 
genom att utvidga portföljen till att innehålla aktier från olika företag, medan 
marknadsrisken inte kan diversifieras bort. 
 
Den företagsspecifika risken kallas ibland icke-systematisk risk.11 För att risken ska 
klassas som företagsspecifik krävs att denna är relaterad till det enskilda företaget eller 
den enskilda branschen.12 
 
Marknadsrisken kallas ibland systematisk risk och är den risk som inte kan minskas 
genom riskspridning. Denna risk kommer från faktorer som påverkar hela marknaden, 
makroekonomiska faktorer. 
 
Genom att öka antalet aktier i portföljen minskas den företagsspecifika risken med 
följden att portföljen också kommer att möta en lägre total risk, mätt som varians eller 
standardavvikelse. Diversifieringens effekt avtar ju fler aktier portföljen innehåller och 
kommer aldrig att sjunka under den icke diversifierbara risken, marknadsrisken. 13 Detta 
resonemang illustreras i figur 2-5 nedan.  
 
Aktieportföljens varians är den viktade summan av kovarianser där vikterna bestäms av 
respektive portföljinnehavs proportioner. Kovariansen mäter hur avkastningen från två 
tillgångar rör sig tillsammans. Ett positiv värde innebär att det finns en samvariation 

                                                 
10 Bodie/Kane/Marcus, 2005, s. 184 - ff 
11 Ibid., s. 224 
12 SkandiaBankens aktieskola avsnitt 3 – att sprida risken [2005-10-13] 
13 Bodi/Kane/Marcus, 2005, s. 224, 320 
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mellan tillgångarna medan en negativ kovarians innebär att tillgångarna rör sig i motsatt 
förhållande till varandra. Kovariansen mellan tillgång 1 och 2 beräknas: 
 

( ) ( )[ ] ( )[ ]221112 Pr rErrErutfall −−Σ=σ  

 
Genom att på samma sätt beräkna kovariansen mellan en och samma tillgång kommer 
denna att bli samma som den enskilda tillgångens varians: 
 

( )[ ] ( )[ ]111111 )Pr( rErrErutfall −−Σ=σ  

 

       [ ]211 )()Pr( rErutfall −Σ=  

        

       2
1σ=  

 
Under förutsättning att portföljen består av två innehav beräknas portföljens varians, eller 
totala risk, genom följande formel där wi är vikten för tillgång i:

 14 
 

1221
2
2

2
2

2
1

2
1

2 2 σσσσ wwwwportfölj ++=  

      
 Figur 2-5: Effekten på portföljens risk vid ökat antal aktier 

 
                              Källa: Bodie/Kane/Marcus, 1995 
  
Genom att placera pengarna i fem aktier minskas risken avsevärt under förutsättning att 
bolagen inte korrelerar med varandra på annat sätt än att de tillhör den svenska börsen.  
Det är dock svårt att förlita sig på att bolag inte har någon korrelation med varandra. Det 
kan finnas samband som är svåra att upptäcka och därför är det lämpligt med en portfölj 
bestående av 10 – 15 bolag verksamma i olika branscher.15 

 
                                                 
14 Bodie/Kane/Marcus, 2005, kapitel 6, 8 
15 Hansson, 2001, s. 65 

n

  σ 

Företagsspecifik risk 

Marknadsrisk 
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2.6 Effektiva marknadshypotesen 
Enligt den effektiva marknadshypotesen (EHM) reflekterar aktiepriset all tillgänglig 
information. Aktiepriset följer då en random walk, vilket betyder att förändringen i 
aktiepriset är slumpmässigt och oförutsägbart. Endast ny information kan få aktiepriset 
att förändras. Det betyder att alla aktier är korrekt prissatta och först när ny information 
når marknaden kommer priset på aktien justeras till en ny och korrekt nivå. För att detta 
ska ske krävs att den nya informationen kommer plötsligt, i annat fall inkluderar dagens 
pris antagande om framtiden.16  

 

                                                 
16 Bodie/Kane/Marcus, 2005, s. 370 - ff 
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3 Statistisk teori 
Utifrån den beskrivande statistiken testas om avkastningen för aktieportföljerna 

respektive aktiefonderna följer normalfördelning samt om variansen för fördelningarna 

skiljer sig åt. 

3.1 Beskrivande statistik 

Genom att använda sig av beskrivande statistik är det möjligt att uttala sig om 
datamaterialet. Denna del av undersökningen syftar till att undersöka fördelningen av 
avkastningen hos både aktieportföljerna och aktiefonderna samt presentera dem i ett 
histogram. För att åstadkomma detta kommer en frekvenstabell att skapas och denna 
visar antal observationer för respektive klass. Utifrån frekvenstabellen skapas sedan 
histogrammet. Genom att studera histogrammet går det, på ett ungefär, att utläsa hur 
datamängden är fördelad.  
 
För att kunna uttala sig med större säkerhet går det att beräkna statistiska värden. De 
flesta av dessa statistiska mått antas läsaren vara bekant med, medan de övriga förklaras 
nedan. 
 
Toppigheten, Kurtosis, beskriver graden av toppighet hos frekvensfördelningen, det vill 
säga hur hög eller låg topp histogrammet har. Ett värde på koefficienten på mindre än tre 
beskriver att fördelningen har en relativt låg topp, men en större spridning. Ju större 
toppighetskoefficient, desto högre topp och samtidigt mindre spridning hos fördelningen. 
 
Skevhetskoefficienten beskriver hur fördelningen avviker från symmetri runt medelvärdet.  
I de fall där koefficienten antar ett större värde än ± 1 är fördelningen mycket skev. Vid 
ett värde mellan -0,5 och 0,5 är fördelningen måttligt skev och vid ett tal mindre än ± 0,5 
är fördelningen relativt symetrisk.  
 
Vid en perfekt symetrisk fördelning antar medelvärde, medianvärde och typvärde samma 
värde. Om fördelningen är positivt skev, svansen är utdragen på höger sida, kommer 
medelvärdet att anta högst värde eftersom det påverkas mest av eventuella extremfall. 
Generellt sett antar typvärdet lägst värde. Om det istället är en negativt skev fördelning 
blir resultatet det omvända.17 
 

3.2 Normalfördelning 

Om data kan anta ett oändligt antal värden inom ett visst intervall är normalfördelningen 
en viktig statistisk fördelning. Det som är karaktäristiskt för denna familj av fördelningar 
är att de är klockformade och har sin topp i mitten av fördelningen. Fördelningen är även 
symmetrisk kring medelvärdet vilket innebär att hälften av arean under 
normalfördelningskurvan ligger till höger om medelvärdet och den andra hälften ligger 
till vänster under kurvan. Denna kurva är oändlig och närmar sig x-axeln, men når aldrig 
ända ner. Om en population är normalfördelad kommer medelvärde och medianvärde 

                                                 
17 Evans/Olson , 2003, kapitel 2 
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vara det samma och vara beläget på kurvans topp. Fördelningens medelvärde bestämmer 
var på x-axeln fördelningen är ”högst” och variansen eller standardavvikelsen beskriver 
bredden på fördelningen.18 
 

 

3.3 Centrala gränsvärdessatsen 
Även om en population inte följer normalfördelning går det att hävda att medelvärdet i 
urvalet ungefärligt följer normalfördelning under vissa förutsättningar. Den så kallade 
Centrala gränsvärdesatsen (CGS) säger att fördelningen av observationer i respektive 
urval approximativt kommer att följa normalfördelning, oavsett populationens fördelning, 
om urvalets storlek är lika med eller större än 30.19  
 
 

3.4 Spridning hos fördelningarna 

3.4.1 Chebyshevs teorem 

En viktigt statistisk teori är Chebyshevs teorem som är ett fördelningsfritt alternativ som 
visar vilken minsta andel av datamängden som ligger inom k standardavvikelser runt 
medelvärdet, där är minsta andel beräknas enligt: 1-(1/k2). 
 
Om k antar värdet två kommer minst 75 % av datamängden att ligga inom plus/minus två 
standardavvikelser och om k antar värdet tre kommer minst 88,89 % av datamängden att 
ligga inom tre standardavvikelser. 20  

3.4.2 Empiriska regeln 

Chebyshev’s teorem bryr sig inte om vilken fördelning som avses. Om fördelningen är 
symmetriskt klockformad går det att vara än mer precis i beskrivningen med hjälp av 
empiriska regeln. 
 
Den empiriska regeln säger att ungefär 68 % av observationerna kommer att ligga inom 
plus/minus en standardavvikelse från medelvärdet, cirka 95 % kommer att ligga inom två 
standardavvikelser och 99,7 % av observationerna kommer att ligga inom tre 
standardavvikelser.21  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ibid., s. 92 
19 Lind/Marchal/Wathen, 2005, s. 263, 264 
20 Evans/Olson , 2003, kapitel 2 
21 Lind/Marchal/Wathen, 2005, s. 80 
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3.5 Hypotesttest 
 
Hypotestestet kan delas upp i fem steg: 
 

1. Definiera hypoteser 
Nollhypotesen (H0) är den hypotes som testas medan mothypotesen (H1) innehåller ett 
antagande om att nollhypotesen inte är sann. 
 

2. Signifikansnivå 
Signifikansnivån, α, beskriver hur stor sannolikheten är att förkasta en nollhypotes trots 
att den är sann. Genomgående i denna undersökning kommer en signifikansnivån på 5 % 
att användas.  
 

3. Definiera teststatistikan 
Utifrån informationen i urvalet bestäms vilken teststatistika och vilken fördelning som är 
lämpliga att använda sig av. 
 

4. Formulera beslutsregeln 
Beslutsregeln avser att fastslå vilka kriterier som gäller för att kunna förkasta respektive 
inte förkasta nollhypotesen. Vilket värde som utgör kritiskt gräns bestäms utifrån valet av 
signifikansnivån samt om hypotestestet är enkel- eller dubbelsidigt. Om värdet på 
teststatistikan överstiger absolutvärdet av den kritiska gränsen är det möjligt att förkasta 
nollhypotesen med en säkerhet som beror på signifikansnivån. 
  

5. Beslut 
Det sista steget i hypotestestet avser att beräkna teststatistikan, jämföra detta värde med 
det kritiska värdet och fastslå om det är statistiskt motiverat att förkasta nollhypotesen. 22 

3.5.1 Normalfördelningstest utifrån faktiskt och förväntat antal observationer 

För att testa om ett urval följer normalfördelning utgås från en fördelning kallad  
chi-två. Detta är egentligen en familj av fördelningar med olika frihetsgrader som från 
början är positivt skevt fördelad men går mot normalfördelning när antalet frihetsgrader 
ökar. Denna fördelning kan endast anta positiva värden. 
 
För att beräkna om urvalet följer normalfördelning krävs först att urvalen delas in i olika 
klasser där respektive frekvens framgår. Därefter beräknas det förväntade antalet 
observationer i respektive klass. Antalet förväntade observationer måste vara minst fem 
med ett undantag, om det är fler än två klasser är det möjligt att använda sig av följande 
metod om det förväntade antalet observationer inom varje klass är fem eller fler i minst 
80 % av klasserna. 
 

Teststatistikan är i detta test: χ2 = 
( )

∑
= 










 −n

i e

e

f

ff

1

2

0 med k-m-1 frihetsgrader där; 

                                                 
22 Lind/Marchal/Wathen, 2005 s. 318 - ff 
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k är antalet observationer. 
m är antalet skattade värden. 
f0 är det faktiska antalet observationer. 
fe är det förväntade antalet observationer.  
 
För att beräkna det förväntade antalet observationer, fe, behöver klassgränserna 
standardiseras till normalfördelning med ett medelvärde på noll och en standardavvikelse 
på ett, N(0,1). Detta görs genom att använda sig av följande formel: 
 

Z = 
σ
µ−X

 där; 

 

X står för värdet av ett särskilt observerat värde eller mått, klassgränsen. 
µ står för populationens medelvärde. 
σ står för populationens standardavvikelse. 
 
Denna formel fungerar under två förutsättningar: 
 

• När urvalet görs ur en normalfördelad population. 
 
• När populationens fördelning är okänd eller inte följer normalfördelning men 

urvalets storlek är minst 30. 
 
Efter att klassgränserna har standardiserats till N(0,1) beräknas sannolikheten för en 
observation inom respektive klassindelning med hjälp av normalfördelningstabell. 
Genom att multiplicera sannolikheten för utfall inom respektive klass med det totala 
antalet observationer fås ett värde som är förväntat antal observationer, fe.

23 
 
Nackdelen med formeln för standardisering av klassgränserna ovan utgår från att 
populationens medelvärde respektive standardavvikelse är känd. Så är inte fallet i denna 
undersökning så vid användande av detta test förutsätts att urvalets medelvärde och 
standardavvikelse är ungefärligt likvärdigt med populationens. 

3.5.2 Bowman-Sheltons normalfördelningstest  

Detta test undersöker om datamängden utifrån skevhetskoefficienten och 
toppighetskoefficienten följer normalfördelning. 
 
Testet baseras på närheten till värdet noll för skevhetskoefficienten och värdet tre för 
toppighetskoefficienten. 
 

Teststatistikan i detta test är: B = 
( ) ( )








 −
+

24

3

6
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kurtosisSkevhet

n   

 

                                                 
23 Lind/Marchal/Wathen, 2005, kapitel 7, 8, 15 
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där n är antalet observationer i urvalet. 
 
Skevhetskoefficienten beräknas ur följande formel: 
 

Skevhet = 
3

1

3)(

s

xx
n

i

i∑
=

−
  

 
 
Toppighetskoefficienten beräknas utifrån följande formel: 
 

Toppighet = 
4

1

4)(

s

xx
n

i

i∑
=

−
 där;  

 
Vid beräkning av de båda koefficienterna gäller att; 
 
 n är stickprovets storlek. 
 xi är stickprov i. 
x är stickprovets medelvärde. 
 s är stickprovets standardavvikelse. 
 
Nackdelen med detta test är att beräkningen blir exakt endast vid väldigt stora urval. I 
tabell 3-1 redovisas de kritiska värdena, enligt Bowman-Shelton’s test vid en 
signifikansnivå på 5 %. 24 
 

 
Tabell 3-1: Kritisk gräns vid α =5 % enligt Bowman-Shelton 

N Kritisk gräns 

20 3,26 
30 3,71 
40 3,99 

50 4,26 
75 4,27 

100 4,29 

             Källa: Newbold, 1995 
 

3.5.3 Varianstest 
Detta test syftar till att statistiskt visa om det med en viss sannolikhet går att påvisa om 
det finns någon skillnad mellan två normalfördelningars varians. För att göra detta 
används F-fördelningen för att bestämma det kritiska värdet. F-fördelningen är en familj 
av fördelningar som aldrig kan anta negativa värden. Den går från noll mot oändlighet 
och är positivt skev. 
 

                                                 
24 Newbold, 1995, sid. 412 - ff 
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Teststatistikan beräknas utifrån följande formel: 

F = 
2
2

2
1

s

s
 där;  

 
2
1s  är variansen runt medelvärdet för urval ett. 
2
1s  är variansen runt medelvärdet för urval två. 

 
Det kritiska värdet utläses ifrån tabellen för F-fördelningen och bestäms utifrån n1 - 1 
frihetsgrader i täljaren och n2 - 1 frihetsgrader i nämnaren, där nt står för antalet 
observerade värden i respektive urval.25  

                                                 
25 Lind/Marchal/Wathen, 2005, kapitel 12 
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4 Empiri 
I detta avsnitt avses att redovisa vad som utmärker en aktiefond, vad de olika aktörerna 

på marknaden har för huvudsaklig uppgift samt beskriva vilka kostnader investeraren 

möter vid investering i en aktiefond. Dessutom kommer tillvägagångssättet för 

bestämning av de relevanta Svenska aktiefonderna att presenteras. Därefter kommer en 

enkel förklaring över handeln på stockholmsbörsen följt av kriterierna för att 

sammanställa aktieportföljerna. 

4.1 Aktiefond  

4.1.1 Fond – en kortfattad  beskrivning 

Lagen om värdepappersfonder definierar en värdepappersfond som en fond bestånde av 
fondpapper och andra finansiella instrument. Exempelvis kan innehaven bestå av både 
aktier och obligationer. Det är även möjligt att placera i optioner. 
 
Fondens andelsägare är de som har köpt andelar i fonden men dessa har inget inflytande 
över fondens placeringar utan detta sköts av portföljförvaltaren hos det fondbolag som 
förvaltar fonden.26 
 
Fonder handlas till sitt Net Asset Value, NAV-värde, det vill säga det sammanlagda 
värdet av fondens tillgångar minus dess skulder och förvaltningskostnad utslaget på 
antalet andelar.27 
 
För att få benämnas aktiefond krävs att vissa krav är uppfyllda:  

 
• Fonden placerar minst 75 % av sina tillgångar i aktier eller andra värdepapper 

som är relaterade till aktier28. 
 
• Huvudregeln är att högst 5 % av fondens förmögenhet får placeras i en enskild 

aktie. 
 
• Ett undantag säger att 40 % av fondens värde får bestå av innehav större än 5 % 

med begränsningen att innehavet i ett enskilt får uppgå till maximalt 10 %. 
 

Slutsatsen av att följa dessa regler är att det krävs innehav i minst 16 bolag för att 
aktiefonder ska följa gällande lagstiftning. Om ett eller flera innehav ökar i värde så 
mycket att dessa gränser ändras måste överskjutande del avyttras.29 

                                                 
26 Haskel, 2000, s. 10 
27 Åsgård, 1999, s. 67 
28 Åsgård, 1999, s. 68 
29 Haskel, 2000, s. 18, 19 
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4.1.2 Fondförvaltning 

När en privat eller juridisk person väljer att placera pengar i fonder lämnar de över 
ansvaret över placeringarna till en förvaltare, ett fondbolag.  
 
I figur 4-1 nedan visas relationen mellan placerare och fondbolag. Fondstyrelsen har 
ansvaret för förvaltningen av fondägarnas pengar. Fondstyrelsens viktigaste uppgift är att 
bestämma en placeringsstrategi med syfte att leda till att fondens mål blir uppfyllda på ett 
effektivt sätt. 
 
Förutom detta kan fondstyrelsen ge förvaltare uppgiften att genomföra den fastställda 
strategin. Förvaltaren placerar pengarna enligt bestämda tillgångsklasser genom att vikta 
enskilda tillgångar och bestämma tidpunkt för köp respektive försäljning av tillgångarna. 
 
Även uppföljning av förvaltarens prestationer ligger hos fondstyrelsen. Vid passiv 
förvaltning ska portföljen följa jämförelseindex medan vid aktiv förvaltning ska styrelsen 
först undersöka om förvaltningen har varit aktiv och sedan om den aktiva förvaltningen 
har givit resultat. Genom aktiv förvaltning kan det förekomma en skillnad i avkastning 
mellan referensportföljen och aktiefonden, det finns en så kallad aktiv risk. 30 
 

 
 Figur 4-1: Huvudsakliga aktörer vid fondsparande 

 
 Källa: Vinell, 2005 

4.1.3 Fondkostnader 

De kostnader investeraren möter vid placering i Sverigefonder kommer huvudsakligen 
från tre källor. För att täcka förvaltarens kostnader för hantering av fonden tas en årlig 
förvaltningskostnad ut. Hos vissa fondbolag förekommer även en kostnad för köp- 
och/eller försäljning av fondandelar. 

                                                 
30 Vinell, 2005, s. 14 – ff 
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Utöver dessa kostnader genereras courtage vid köp respektive försäljning av aktier i 
fonden. Om fonden omsätter innehaven ofta leder detta till högre kostnad för fonden 
genom ökat courtage. Om fonden placerar pengar i utländska värdepapper uppkommer en 
fjärde kostnadspost, kostnaden för valutaväxling i fonden. Tillsammans utgör dessa 
kostnader totalkostnadsandelen, TKA, för att placera pengar i fonden.31 
 
 
4.1.4 Aktiefonder i undesökningen 
Den population som avses undersökas kallas målpopulation och är de fonder som är 
klassificerade under Morningstars kategori Sverige och de är 71 till antal. Den faktiska 
populationen skiljer sig något från målpopulationen genom undertäckning eftersom 
målpopulationen innehåller aktiefonder som varit verksamma kortare period än tre år och 
då inte platsar i undersökningen.32  
 
Vidare kommer endast rena aktiefonder att vara av intresse, så kallade specialfonder 
kommer inte att ingå i den faktiska populationen. I ett fåtal fall har inte heller data varit 
tillgängligt vilket berör Skandias Irlandsregistrerade Sverigefonder samt Trevise 
tillväxtfond 1 respektive 2, men detta bör inte innebära något problem då antalet fonder 
som avses användas i undersökningen uppgår till 61 stycken. Dessa 61 fonder redovisas i 
bilaga 1 och har mellan 19 och 220 aktieinnehav, med ett genomsnittligt innehav på 53 
bolag33. 
 
Det är även tänkbart att låta de Sverigefonder som kräver en minimiinsättning på över 
100 000 kronor utgå från undersökningen. Detta kommer ej att göras eftersom det skulle 
kunna ge en snedvridning i resultatet i den meningen att vissa internetmäklarna erbjuder 
en lägre minsta insats, än vad fondbolaget gör. 
 
Lagligt sett är internetmäklaren en enda kund hos fondbolaget. Genom detta kan en kund 
hos en internetmäklaren ibland välja att spara ett mindre belopp än minimiinsättningen. 
Internetmäklaren agerar genom att summera respektive kundernas order och på så sätt 
göra ett köp av fondandelar som överstiga lägsta insättningsbelopp enligt fondens 
bestämmelser. Det är sedan internetmäklaren som registrerar fondandelarna i respektive 
kunds depå.34 
 

De historiska NAV-kurserna för aktiefonderna är hämtade från Skandinavian Information 
Exchange’s (SIX) terminal på Kräftriket, Stockholms Universitet. Undantag är Lannebo 
Sverige och Skandia Aktiefond Sverige, där kurshistoriken är erhållen från respektive 
fondbolag. 
 

                                                 
31 Haskel, 2000, s. 49, 50 
32 Dahmström, 2000, s. 50, 252 
33 Dessa siffror är hämtade från respektive aktiefonds beskrivning på Morningstar.se den 12 december 
2005. I de fall antalet innehav inte framgår hos Morningstar.se har informationen hämtats från 
fondbolagens egna hemsidor alternativt fondens årsberättelse.  
34  Winkiel, Susanna, E*TRADE Financial [2005-11-30] 
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4.2 Internetmäklare   

För att kunna bestämma vilken internetmäklare som är billigast att använda sig av utgås 
från att handel endast sker i hela börsposter. En börspost motsvaras av ett jämt antal 
aktier där värdet är så nära ett halvt basbelopp som möjligt på A-listan och ett fjärdedels 
basbelopp på O-listan.35 Ett basbelopp år 2005 är fastställt till 39 400 kronor36. 
 
De internetmäklare som undersöks är Etrade, Netfonds, Avanza, Aktiespar.se37 (som är en 
bifirma till Avanza) samt Nordnet och dess bifirma, Aktiedirekt38. 
 
I kolumnen kostnad i tabell 4-1 antas att den genomsnittliga börsposten på A-listan är ett 
halvt basbelopp, avrundat till 20 000 kronor.   
Ingen av internetmäklarna tar någon avgift för att öppna en depå. De tar heller ingen årlig 
avgift för att nyttja deras tjänster, med undantag Nordnet som tar ut en kostnad på 99 kr 
per kvartal om inga affärer, som genererar courtage, görs under samma tidsperiod. 
Avanza, Etrade och Nordnet erbjuder handel till en kostnad på 0,12 % men har en lägsta 
kostnad som är 70 kr eller högre. Netfonds erbjuder ett introduktionspris under de tre 
första månaderna där all handel sker till en kostnad på 0,05 %, men med minsta kostnad 
på 70 kr efter de tre månaderna. Detta är inget som intresserar den ”lata” investeraren. 
Denna kräver inte så mycket ”omkringtjänster” utan nöjer sig med billigast och enklast 
möjligt. 
 
Billigast är Aktiedirekt respektive Aktiespar.se som båda tar ut en avgift på 30 kr vid köp 
av en börspost värderad till 20 000 kr.  
 
Däremot erbjuder Aktiespar.se handel i 550 fonder till fondbolagens ordinarie 
kostnader39. Det blir då möjligt att ha en stor det av det privata sparandet samlat på ett 
och samma ställe. Aktiedirekt erbjuder inte denna möjlighet. 
 
För att få en lägre kostnad för köp respektive försäljning hos Aktiedirekt än 
Aktiespar.se’s minimikostnad på 9 kronor krävs att värdet av en börspost måste vara 
lägre än  
 

.6000
%15,0

9
kr

kr
=   

 
Skillnaden i kronor mellan att använda sig av Aktiedirekt eller Aktiespar.se antas vara 
försumbar och ”bekvämlighetsfaktorn” i att kunna ha en stor del av det totala sparande på 
samma ställe gör att valet faller på Aktiespar.se. 
 
 
 
                                                 
35 Aktieskola – Introduktion, Föreningssparbanken [2005-10-14] 
36 Prisbasbelopp, Statistiska Centralbyrån. [2005-10-15] 
37 Om Aktiespar.se, aktiespar.se [2005-10-14] 
38 Om Aktiedirekt, aktiedirekt [2005-10-14] 
39 Jämför oss, Aktiespar.se [2005-10-14] 
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    Tabell 4-1: Sammanställning av kostnader för aktiehandel på Stockholmbörsen 

Nätmäklare 
Årlig 

kostnad Courtage Kostnad  

      
Aktiedirekt40 0 kr 0,15 %, minst 9 kr 30 kr 

Aktiespar.se41 0 kr 
0,15 %, minst 0 kr om hel 

börspost, annars minst 9 kr. 30 kr 
Avanza42 0 kr 0,12 %, minst 99 kr 99 kr 

Etrade43 0 kr 0,12 %, minst 89 kr 89 kr 
Netfonds44 0 kr 0,05 %, minst 70 kr   10 kr / 70 kr 

Nordnet45 
   0 kr / 99 
kr kvartal 0,12 %, minst 99 kr 99 kr 

 

 

4.3 Aktieportfölj  

4.3.1 Handel 

Handeln med aktier sker genom Stockholmsbörsens automatiska handelssystem, 
Stockholm Automated eXchange (SAXESS). Detta system är indelat i två delar, 
börspostmarknaden och småordermarknaden. 
 
En order som är mindre än en börspost går direkt till småorderboken. För att en affär ska 
uppkomma krävs att småordern måste matchas mot en annan order och avslut måste ske 
till samma kurs som senaste avslutet för börsposter.46 
 
Detta innebär att köp respektive försäljning av aktier i mindre antal än en börspost kan 
leda till att denna affär tar längre tid än annars47. I denna undersökning kommer aktier 
endast att handlas i det antal aktier som motsvarar en börspost per november 2005. 

4.2.2 Portföljkriterier 

Den ”lata” investeraren avser att bygga upp en aktieportfölj bestående av 10 aktier utifrån 
den 100 största bolagen på Stockholmsbörsens A48- och O-lista49 vid utgången av 2001. 
De 100 största bolagen definieras genom dess totala börsvärde för respektive aktieslag.  
 
De aktuella bolagen ska vidare ha en justerad kurshistorik som sträcker sig från och med 
2002-01-02 till och med 2005-11-01 och inte ha varit med större ombildningar som 

                                                 
40 Prislista, Aktiedirekt [2005-10-05] 
41 Prislista, Aktiespar.se  [2005-10-05] 
42 Prislista,  Avanza [2005-10-05] 
43 Priser, E*trade International [2005-10-05] 
44 Priser, Netfonds  [2005-10-05] 
45 Prislista, Nordnet [2005-10-05] 
46 Så här går handeln till – Aktier, Avanza [2005-11-30] 
47 Basfakta A-listan 2001, Stockholmsbörsen [2005-11-23] 
48 Basfakta O-listan 2001, Stockholmsbörsen [2005-11-23] 
49 Historiska kurser, Stockholmsbörsen. [2005-11-24] 
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exempelvis uppköp eller sammanslagningar. Med justerad kurs menas kurs där hänsyn 
tagits till eventuella splittar och emissioner50.  
 
För att få ett så realistiskt resultat som möjligt kommer 30 portföljer att skapas. Enligt 
effektiva marknadshypotesen är aktier alltid korrekt prissatta och endast ny information 
påverkar priset. Eftersom denna information kommer plötsligt går den inte att förutse. 
Utifrån detta resonemang kommer innehaven i portföljerna att bestämmas genom ett 
slumpmässigt urval utan återläggning. Respektive portfölj kommer att bestå av 10 bolag 
där varje bolag representeras av det antal aktier som motsvarar en börspost. En effekt av 
att alla portföljerna innehåller en hel börspost av varje aktie är att vikterna för respektive 
aktie kommer att variera mellan de 30 portföljerna. Detta beror till stor del på den 
skillnad som föreligger mellan börsposternas värde på A- respektive O-listan (se punkt 
4.2 internetmäklare). 
 
Dessa 30 portföljer kommer att ligga orörda under perioden 2002-10-31 till och med 
2005-10-31 och när det gäller direktavkastning har antagits att innehav av aktier under 
åren 2002 – 2004 automatiskt har gjort den ”lata” investeraren berättigad till utdelningen 
oavsett vilket datum avstämningsdagen för respektive bolag infaller. Direktavkastningen 
kommer att återinvesteras i Aktiespars depå till gällande inlåningsränta och läggas på 
som en klumpsumma vid beräkning av portföljernas totalavkastning. 
  
 

4.4 Beräkning av totalavkastning  
 
Totalavkastningen för respektive tillgång beräknas över de tre åren. För aktiefonderna 
innebär inte det några problem då dess NAV-kurser är inklusive utdelning och kostnader 
och beräknas enligt nedanstående formel: 
 

Totalavkastning = 1−








start

slut

NAV

NAV
. 

 
Eftersom aktieportföljerna inte har kostnaderna inkluderade krävs att avgiften för köp 
respektive försäljning av aktier samt direktavkastningen tas hänsyn till. Detta görs genom 
att modifiera formeln för procentuell förändring: 
 

Totalavkastning = 1−








+

−+

köpkostnadrdePortföljvä

dsäljkostnastningDirektavkardePortföljvä

start

slut  
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5. Analys 

5.1 Aktieportföljer 

Innehaven i de respektive portföljerna redovisas i bilaga 2 och är uppbyggda och 
beräknade enligt avsnitt 4.3.  
 
Direktavkastningen har återinvesterats i aktiedepån hos Aktiespar.se till en inlåningsränta 
på 0 %. Att de erbjuder nollränta innebär att direktavkastningen över de tre perioderna 
summeras innan de läggs till portföljens slutvärde.  
 
Det finns en stor skillnad i hur portföljerna har presterat under perioden. Bäst utveckling 
har Portfölj 10 haft med en avkastning på 193,5 % medan Portfölj 29 har haft sämst 
utveckling med 8,15 %. Utveckling för respektive portfölj, efter avdrag för kostnader, 
redovisas i bilaga 3. 
 
Den genomsnittliga utvecklingen har varit 91,7 % under hela tidsperioden. Detta har, 
enligt geometriskt medelvärde, givit en årlig avkastning på 23,5 %. Genom att studera 
histogrammen i figur 5-1 ser det ut som att fördelningen av aktieportföljernas avkastning 
approximativt följer normalfördelning. Om urvalet hade bestått av betydligt fler portföljer 
än 30 är det rimligt att anta att fördelningen hade överrensstämt med normalfördelningen 
i än högre grad. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovanstående resonemang bekräftas också av de, av Excel, framtagna statistiska värdena 
redovisade i tabell 5-1. Utifrån den genomsnittliga årliga avkastningen har 
toppighetskoefficienten ett värde på 0,405 vilket beskriver att fördelningen har en låg 
topp men istället stor spridning. Spridningen är på 40,5 procentenheter. 
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Figur 5-1: Avkastningens fördelning hos aktieportföljerna 
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Skevhetskoefficienten har ett värde på -0,178 vilket ligger inom intervallet [-0.5 , 0.5]. 
Det säger att fördelningen uppvisar god symmetri med en viss negativ skevhet. Även 
utifrån de statistiskt beskrivande värdena dras slutsatsen att aktieportföljernas avkastning 
approximativt följer normalfördelning, men med en låg topp och stor spridning mellan de 
olika observationerna.  
 
                                        Tabell 5-1: Statistiskt beskrivande värden för aktieportföljerna 

Genomsnittlig årlig avkastning 

Medelvärde 0,235 
Medianvärde 0,233 
Standardavvikelse 0,095 
Varians 0,009 
Toppighet 0,405 
Snedhet -0,178 
Minimum 0,026 
Maximum 0,432 
Antal 30 

 

5.1.1 Standardavvikelse och fördelning för aktieportföljer 

Standardavvikelsen kring medelvärdet per år är 9,5 % för aktieportföljerna. Utifrån detta 
mått visar tabell 5-2 hur stor andel av observationerna som kommer att ligga inom en, två 
respektive tre standardavvikelser enligt både Chebyshevs teorem och Empiriska regeln. 
 

Eftersom aktieportföljernas genomsnittliga avkastning approximativt följer 
normalfördelning är den Empiriska regeln mest rättvisande i detta fall. 95 % av 
observationerna kommer att ligga inom intervallet [4,6 % - 42,4 %]. 
  
Tabell 5-2: Andel observationer inom antal standardavvikelser för aktieportföljer 

 Chebyshev's teorem Empiriska regeln 
 Minsta andel Intervall Andel Intervall 

± 1 σ 0 14,1 % - 33 % 68% 14,1 % - 33 % 
± 2 σ 75% 4,6% - 42,4 % 95% 4,6% - 42,4 % 
± 3 σ 88,98% -4,9 % - 51,9 % 99,7% -4,9 % - 51,9 % 

 

5.1.2 Normalfördelningstest utifrån faktiskt och förväntat antal observationer 

 
Nollhypotes, H0: Avkastningen för aktieportföljerna följer normalfördelning 
Mothypotes, H1: Avkastningen för aktieportföljerna följer inte normalfördelning 
 
Vid en signifikansnivå på 5 % följer teststatistikan chi-två-fördelningen, χ2: 
 



 

26 

χ2 =  
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med k-1-2 frihetsgrader eftersom två frihetsgrader har använts till att skatta medelvärde 
och standardavvikelse där; 
 

k är antalet kategorier. 
f0 är antalet observationer inom respektive klass. 
fe är förväntat antal observationer i respektive klass. 
 
Med 95 % säkerhet kan nollhypotesen förkastas om värdet på teststatistikan överstiger 
det kritiska värdet med k-3 = 5-3 = 2 frihetsgrader vid en signifikansnivå på 5 %. Kritisk 
gräns utläses ut χ2-tabellen och antar ett värde på 5,991. 
 

Teststatistikans värde är: χ2 = 
( )

∑
= 
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0 = 0,944 

 
Värdet på teststatistikan antar 0,944 vilket är ett lägre värde än den kritiska gränsen på 
5,991. Slutsatsen är att med 95 % säkerhet kan vi behålla nollhypotesen och säga att 
avkastningen för aktieportföljerna följer normalfördelning. 

 
   Tabell 5-3: Översiktlig beräkning av teststatistikan för aktieportföljer 

Klassindelning F0 fe  ( )20 eff −  
 
( )

e

e

f

ff
2

0 −  

          
< 15 % 5 5,51 0,260 0,047 
15 % - 20 % 4 5,12 1,254 0,245 
20% - 25 % 8 6,22 3,168 0,509 
25 % - 30 % 5 5,74 0,548 0,095 
30 % < 8 7,41 0,348 0,047 
Summa: 30 30 Teststatistika, : 0,944 

 

 

5.1.3 Bowman-Sheltons normalfördelningstest 
 
Nollhypotes, H0: Avkastningen för aktieportföljerna följer normalfördelning 
Mothypotes, H1: Avkastningen för aktieportföljerna följer inte normalfördelning 
 
Vid en signifikansnivå på 5 % följer teststatistikan enligt detta test: 
 

B = 
( ) ( )
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n  där n är antalet observationer i urvalet. 
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Med 95 % säkerhet kan nollhypotesen förkastas om värdet på teststatistikan överstiger 
det kritiska värdet vid en signifikansnivå på 5 %. Kritisk gräns utläses från redovisad 
tabell på sida 15 och antar ett värde på 3,71. 
 
Värdet på skevhetskoefficienten respektive toppighetskoefficienten behöver inte beräknas 
eftersom dessa värden framgår av Excel-tabellen på sida 23. 
 

B = 
( ) ( )








 −
+

24

30,405

6

0,178-
30

22

 = 8,58 

 
Värdet på teststatistikan är 8,58 vilket är ett högre värde är den kritiska gränsen på 3,71. 
Slutsatsen är att med 95 % säkerhet förkastas nollhypotesen vilket innebär att 
fördelningen för aktieportföljernas avkastning inte följer normalfördelning. 
 

5.1.4 Jämförelse mellan de två testen för aktieportföljerna 

De två olika typerna av normalfördelningstest ger helt olika slutsatser hurvida 
aktieportföljernas avkastning följer normalfördelning eller inte. Genom att beräkna en 
teststatistika utifrån faktiskt- respektive observerat värde följer urvalets observationer 
normalfördelning. Vid användande av Bowman-Sheltons normalfördelningstest framgår 
att avkastningen inte följer normalfördelning.  
 
En möjlighet till detta motsägelsefulla resultat kan vara att testens respektive brister 
ställer till vissa problem. Eventuellt hade resultaten var mera samstämmiga vid betydligt 
större urval samt om populationens medelvärde respektive standardavvikelse hade varit 
känd. 
 
Det är möjligt att testa säkerheten i testen för att välja det test med störst säkerhet, men 
det vore dels att frångå syftet i denna undersökning och dels inte möjligt att göra rent 
tidsmässigt. 
 
 

5.2 Aktiefonder 

 
De fonder som är med i undersökningen och dess avkastning redovisas i bilaga 1. Högst 
avkastning har Skandia Aktiefond Sverige uppnått med 95,8 %. Lägst avkastning har 
Banco Kultur uppnått med sina 16,4 % under tre år. 
 
Den genomsnittliga utvecklingen har varit 68,7 % under hela tidsperioden vilket, enligt 
geometriskt medelvärde, har givit en årlig avkastning på 18,9 %. Utifrån histogrammen i 
figur 5-2 är fondernas årliga och genomsnittliga avkastning tydligt koncentrerade mellan 
17 % och 23 % med merparten av alla observationer inom detta intervall. Tendenser till 
symmetri finns men det är, utifrån histogrammet, svårt att påvisa att fondernas avkastning 
följer normalfördelning.  
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Utifrån de, av Excel, framtagna statistiska värdena redovisade i tabell 5-4 syns att den 
genomsnittliga årliga avkastningen skiljer sig något från medianvärdet, men skillnaden är 
inte kraftig. 
 
Fördelningen har en toppighetskoefficient på 8,6 vilket beskriver att fördelningen har en 
hög topp och låg spridning. Spridningen är på 19,9 procentenheter. Skevhetskoefficienten 
har ett värde på -2,54 vilket säger att fördelningen är asymmetrisk och negativt skev med 
toppen till höger sida i histogrammet. 
 
Även utifrån de statistiskt beskrivande värdena dras slutsatsen att aktieportföljernas 
avkastning inte tydligt följer normalfördelning.  
 

  Tabell 5-4: Statistiskt beskrivande värden för aktiefonderna 
Genomsnittlig årlig avkastning 

  
Medelvärde 0,189 

Medianvärde 0,194 
Standardavvikelse 0,035 

Varians 0,001 
Toppighet 8,638 

Snedhet -2,538 
Minimum 0,052 
Maximum 0,251 

Antal 61 
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Figur 5-2: Avkastningens fördelning hos aktiefonderna 
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5.2.1 Standardavvikelse och fördelning för aktiefonder 

Standardavvikelsen kring det genomsnittliga årliga medelvärdet är 3,5 % för 
aktiefonderna. Utifrån detta mått visar tabell 5-5 hur stor andel av observationerna som 
kommer att ligga inom en, två respektive tre standardavvikelser enligt både Chebyshevs 
teorem och Empiriska regeln. 
 
Den årliga genomsnittliga avkastningen för aktiefonder följer inte normalfördelning och 
då säger det fördelningsfria Chebyshevs teorem att minst 88,98 % av observationerna 
kommer att hamna inom intervallet [8,1 % - 29,1 %]. 
 
       Tabell 5-5: Andel observationer inom antal standardavvikelser för aktiefonder 

  Chebyshev's teorem Empiriska regeln  

 Minsta andel Intervall Andel Intervall 

± 1 σ 0 15,1 %  -  22,1 % 68% 15,1 % - 22,1 % 

± 2 σ 75% 11,6 % - 25,6 % 95% 11,6 % - 25,6 % 

± 3 σ 88,98% 8,1 % - 29,1 % 99,7% 8,1 % - 29,1 % 
 

 

5.2.2 Normalfördelningstest utifrån faktiskt och förväntat antal observationer 

 
Nollhypotes, H0: Avkastningen för aktiefonderna följer normalfördelning 
Mothypotes, H1: Avkastningen för aktiefonderna följer inte normalfördelning 

 
Vid en signifikansnivåpå 5 % följer teststatistikan chi-två-fördelningen, χ2:  
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med k-1-2 frihetsgrader eftersom två frihetsgrader har använts till att skatta medelvärde 
och standardavvikelse där; 
 
k är antalet kategorier. 
f0 är antalet observationer inom respektive klass. 
fe är förväntat antal observationer i respektive klass. 
 
Med 95 % säkerhet kan nollhypotesen förkastas om värdet på teststatistikan överstiger 
det kritiska värdet med k-3 = 5-3 = 2 frihetsgrader och en signifikansnivå på 5 %. Kritisk 
gräns utläses ur χ2-tabellen och är 5,991. 
 

Värdet på teststatistikan är: χ2 = 
( )
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Värdet på teststatistikan antar 27,981 vilket är ett högre värde är den kritiska gränsen på 
5,991. Slutsatsen är att det med 95 % säkerhet går att säga att fondernas avkastning inte 
följer normalfördelning. 
 

   Tabell 5-6: Översiktlig beräkning av teststatistikan för aktiefonder 

Klassindelning f0 fe  ( )20 eff −  
 
( )

e

e

f

ff
2

0 −  

        

< 18 % 11 24        167,69             7,00     
18 % - 19,5 % 23 10,3        160,74            15,57     

19,5 % - 21 % 14 9,7          18,78             1,94     
21 % - 22,5 % 9 7,6           2,08             0,28     

22,5 % < 4 9,5          30,30             3,19     

 Summa  61 61  Teststatistika, χ2 = 27,981  
 

 

5.2.3 Bowman-Sheltons normalfördelningstest 
 
Nollhypotes, H0: Avkastningen för aktiefonderna följer normalfördelning 
Mothypotes, H1: Avkastningen för aktiefonderna följer inte normalfördelning 
 
Vid en signifikansnivå på 5 % följer teststatistikan enligt detta test: 
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n   där n är antalet observationer i urvalet. 

 
Med 95 % säkerhet kan nollhypotesen förkastas om värdet på teststatistikan överstiger 
det kritiska värdet vid en signifikansnivå på 5 %. Kritisk gräns utläses från redovisad 
tabell på sida 15 och antar ett värde på 4,27. Eftersom inget värde finns representerat när 
urvalets storlek uppgår till 61 utläses värdena för n = 75 samt n = 100. Dessa skiljer sig 
inte åt med någon större skillnad.  
 
Värdet på skevhets- respektive toppighetskoefficienten för aktiefondernas avkastning 
utläses från Excel-tabellen på sida 27. 
 

B = 
( ) ( )
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22

 = 146,4 

 
Värdet på teststatistikan är 146,4 vilket är ett högre värde är den kritiska gränsen på 4,27. 
Slutsatsen är att med 95 % säkerhet förkastas nollhypotesen, vilket innebär att 
fördelningen för aktiefondernas medelvärde inte följer normalfördelning. 
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5.2.4 Jämförelse mellan de två testen för aktiefonder 

Vid respektive test av aktiefondernas avkastning fås ett samstämmigt resultat. 
Aktiefondernas avkastning följer till 95 % säkerhet inte normalfördelning. 
 

5.3 Test av skillnader för varianser  

Utifrån tidigare redovisad fakta tycks den genomsnittliga avkastningen för 
aktieportföljerna ha en större spridning än den genomsnittliga avkastningen för 
aktiefonderna. Utifrån den förutsättningen är det motiverat att med ett enkelsidigt 
hypotestest testa denna teori. 
 
F-fördelningen förutsätter att båda populationerna är normalfördelande. I teoriavsnittet 
finns centrala gränsvärdessatsen redovisad vilken säger att oavsett populationernas 
fördelning är det möjligt att anta att urvalen approximativt följer normalfördelning om 
urvalsstorleken är 30 eller större. Trots tveksamheten till om aktieportföljernas följer 
normalfördelning samt att fördelningen över aktiefondernas avkastning med 95 % 
säkerhet inte är normalfördelad motiveras detta test med att de båda fördelningarnas 
avkastning har en viss likhet med normalfördelning och antas, enligt CGS, approximativt 
följa normalfördelning. 
 
Nollhypotes, H0: Båda fördelningarnas varianser är lika. 
Mothypotes, H1: Variansen för aktieportföljerna överstiger variansen för aktiefonderna. 
 
Vid en signifikansnivå på 5 % följer teststatistikan F-fördelningen: 
 

F = 
2

2

raktiefonde

öljeraktieportf

s

s
 med n-1 frihetsgrader i nämnaren och n-1 frihetsgrader i täljaren där; 

 
n är antalet observationer för respektive urval. 

2
öljeraktieportfs  är variansen runt den genomsnittliga avkastningen för aktieportföljerna. 

2
rraktiefondes  är variansen runt den genomsnittliga avkastningen för aktieportföljerna. 

 
Med 95 % säkerhet kan nollhypotesen förkastas om teststatistikans värde överstiger det 
kritiska värdet med n - 1 = 29 frihetsgrader i täljaren och n - 1 = 60 frihetsgrader i 
nämnaren. Använd tabell har inget värde vid 29 frihetsgrader i täljaren. Vid 60 
frihetsgrader i nämnaren och 30 i täljaren är det kritiska gränsen 1,65. Vid 24 
frihetsgrader i täljaren är det kritiska värdet 1,7. Utifrån detta resonemang kommer ett 
värde på 1,65 att användas som kritisk gräns. 
 

Teststatistikans värde är F = 
2

2

raktiefonde

öljeraktieportf

s

s
 =  

0,00123

0,01002
 = 8,161 
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Värdet på teststatistikan antar 8,161 vilket är ett högre värde är den kritiska gränsen på 
1,65. Detta är en så tydlig skillnad att resultatet inte påverkas i någon riktning av att det 
använda kritiska värdet har en liten avvikelse från det exakta värdet. 
 
Slutsatsen är att det med 95 % säkerhet går att förkasta nollhypotesen och anta 
mothypotesen. Variansen runt aktieportföljernas genomsnittliga avkastning är högre än 
variansen runt den genomsnittliga avkastningen hos aktiefonderna. 
 

5.4 Jämförelse 

Medelvärdet av aktieportföljernas årliga avkastning har under perioden varit 23,5 % mot 
aktiefondernas 18,9 %. Denna skillnad kan tyckas vara måttlig, men genomsnittet över 
tre år är 91,7 % för aktieportföljernas avkastning mot 68,8 % för aktiefondernas. 
 
Avvikelsen kring medelvärdet, mätt som standardavvikelse, är högre för aktieportföljerna 
med sina 8,9 % mot aktiefondernas 3,5 %. Dessa förhållande illustreras i figur 5-3 nedan. 
Det statistisk statistiska testet för skillnader i varians mellan de båda alternativen 
bekräftar också detta. Enligt empiriska regeln framgår också att 95 % av observationerna 
förväntas ligga inom ett smalare intervall för aktiefonderna än för aktieportföljerna om 
båda fördelningarna skulle följa normalfördelning. 
 

 
       Figur 5-3: Fördelningarnas förhållande till varandra 
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Genom att gå tillbaka till den kvadratiska nyttofunktionen beräknas nyttan för de båda 
alternativen när:   
 
U = E(r)-kAσ2 och antar att a = kA = 0,5.  
 
Nyttan aktieportföljen är då:  
 
Uaktieportföljer = 0,235 – 0,5*0,009 = 0,2305 
 
Nyttan av aktiefonden är:  
 
Uaktiefonder = 0,189 – 0,5*0,001 = 0,1885  
 
Som synes är nyttan högre för aktieportföljerna. Eftersom aktiefondernas fördelning inte 
verkar följa en normalfördelning och är negativ skev så innebär det ytterligare en nackdel 
för dessa och en fördel för aktieportföljen där avkastningen nästan är symmetrisk. 
Aktiefonderna tycks ha ett fåtal extremfall som ligger långt till vänster om medelvärdet. 
Det är dessa observationer som ger fördelningen dess negativa skevhet. Hade dessa inte 
existerat hade fördelningen varit mer lik normalfördelning. 
 
Genom att bortse från den kvadratiska nyttofunktionen och antagande om 
normalfördelning tittas först på första ordningens stokastiska dominans. Figur 5-4 nedan 
visar att aktieportföljernas sannolikhetsfördelning inte ligger till höger om aktiefondernas 
hela tiden. Trots den högre förväntade avkastningen dominerar inte aktieportföljerna över 
aktiefonderna. 
  
Nästa steg är att titta på andra ordningens stokastiska dominans. Nedan syns att 
sannolikheten att få en avkastning på 7 % eller mindre är lägst för aktieportföljerna men 
sannolikheten att få en avkastning på14 % eller mindre är lägst för aktiefonderna. 
Dessutom är den förväntade avkastningen lägre för aktiefonderna än aktieportföljerna. 
Därigenom går det inte att dra några slutsatser utifrån andra ordningens stokastiska 
dominans. 
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                    Figur 5-4: Sannolikhetsfördelning för respektive alternativ 
 

 
Utifrån samma resonemang som använts vid normalfördelningstesten för standardisering 
av klassgränser är det möjligt att beräkna sannolikheten för att en slumpmässigt utvald 
aktieportfölj ger en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen för 
aktiefonderna som är 18,9 %. 
 
Standardisering till normalfördelning med ett medelvärde på noll och en 
standardavvikelse på ett ger:  
 

%5,9

%5,23%9,18 −
= -0,48 

 
Genom att titta i en tabell för normalfördelningen på värde -0,48 syns att sannolikheten 
att få en aktieportfölj med en lika eller lägre avkastning är 31,4 %. Det betyder det är  
68,6 % sannolikhet att få en aktieportfölj som ger en högre årlig avkastning är en 
aktiefondernas medelavkastning. 
 
 

5.5 Teoretisk förklaring till skillnaden mellan de båda alternativen 
Utifrån Effektiva marknadshypotesen ska det inte gå att förutsäga utvecklingen för aktiers 
pris då denna följer en random walk och ändras så fort ny information når marknaden. 
Därigenom bör inte den enskilda fondförvaltaren kunna förutsäga vilka företag som 
kommer att bli framtida kursvinnare. Däremot kan möjligen fondbolagets styrelse fastslå 
en strategi som förvaltaren ska följa utifrån framtidstron för enskilda branscher. Denna 
kunskap besitter sannolikt inte den ”lata” investeraren som låtit slumpen styra valet av 
aktier.  
   

Aktiefonder 

Aktieportföljer 



 

35 

Skillnaden kan istället förklaras av att aktieportföljerna består av tio olika innehav medan 
aktiefonderna har mellan 19 och 220 innehav, med ett genomsnittligt innehav på 53 
bolag. Diversifieringens effekter blir därmed mindre i aktieportföljerna vilket kan bidra 
till att förklara den större spridningen kring fördelningens medelvärde hos 
aktieportföljerna.  
 
Ytterliggare en bidragande förklaring är att aktieportföljerna skapas utifrån de 100 största 
bolagen på Stockholmsbörsen. Eftersom undersökningen bygger på 30 portföljer kan 
teoretiskt förväntas att varje bolag kommer att finnas med i tre portföljer. Det gör att 
respektive portfölj tydligt kan skilja sig åt från de övriga. Stockholmsbörsen har inte ett 
oändligt antal bolag att investera i, vilket bör vara extra tydligt för aktiefonder med 
inriktning mot större bolag. Säkerligen finns flera bolag representerade i merparten av 
aktiefonderna. Det betyder att skillnaden mellan de olika aktiefonderna förmodligen inte 
är lika tydlig som mellan de 30 aktieportföljerna. Det kan förklara varför fördelningen för 
aktiefonderna ligger inom ett kortare intervall, med högre toppighet, än aktieportföljernas 
fördelning. 
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6 Slutsats och diskussion 
Utifrån denna undersökning med dess begränsningar och den definierade tidsperioden är 
det möjligt att den ”lata” investeraren kan nå högre avkastning genom sin enkla 
portföljstrategi vid val av aktier istället för att investera i en slumpmässigt utvald 
aktiefond med inriktning Sverige. 
 
Vilket alternativ den ”lata” investeraren kommer att välja beror på vilka riskpreferenser 
denna har. Ju högre grad av riskaversion den ”lata” investeraren har, desto högre 
förväntad avkastning krävs som kompensation för att kompensera för ett ökat 
risktagande. Vilket alternativ som den riskogillande ”lata” investeraren väljer beror på 
dennes grad av riskaversion i förhållande till den förväntade avkastningen och risken. 
Enligt nyttoteorin med gjorda antaganden är individens nytta högst vid placering i en 
aktieportfölj. Teorin om stokastisk dominans säger att aktieportföljerna, enligt första 
ordningens dominans, inte dominerar över aktiefonderna. Det föreligger heller ingen 
stokastisk dominans av andra ordningen. 
 
Slutsatsen är att det är mera riskfyllt men ger möjlighet till högre avkastning att investera 
i en aktieportfölj, sammansatt enligt redovisade kriterier, än en svensk aktiefond. Det går 
däremot inte att säga att det är motiverat att investera i en aktieportfölj bestående av tio 
slumpmässigt utvalda aktier istället för en slumpmässigt vald aktiefond, med inriktning 
Sverige, utan att känna till den individuella investerarens riskpreferenser eftersom risken 
mellan de båda alternativen skiljer sig åt. Däremot är sannolikheten relativt hög att, via en 
slumpmässigt vald aktieportfölj, nå en högre avkastning än aktiefondernas genomsnitt.  
 
Det är fullt möjligt att uppnå en god riskspridning till en låg kostnad vid köp av aktier, 
men beroende på individens grad av ”lathet” och kunskapsnivå kan denna anse det vara 
besvärligt att köpa aktier och istället väljer att placera i en aktiefond trots att kostnaden i 
form av förlorad förväntad avkastning blir hög. 
 
En fråga som denna uppsats inte belyser är om en individ verkligen är intresserad av att 
helt slumpmässigt välja ut ett antal aktier för att sedan låta dessa ligga i depån under tre 
år. Tänkbart är att en psykologisk faktor spelar in och talar emot detta. Det skulle kunna 
innebära att en individ tror att vissa aktier kommer att gå bättre än andra och vill ha med 
dessa i portföljen. Samma sak gäller vid val av aktiefond. Det är möjligt att en ”vanlig 
Svensson” väljer en aktiefond med ”bättre” historik framför en med lägre avkastning 
historiskt sett eftersom det känns bättre att välja denna. Dessutom kanske den som är 
dåligt insatt antar att risken hos de olika aktiefonderna är relativt lika. Ytterligare en sak 
som kan påverka individens attityd till en viss fond är fondbolagets marknadsföring. 
 
Denna undersökning säger egentligen bara något om hur det såg ut under perioden  
2002-10-31 till och med 2005-10-31 givet de förutsättningar som presenterats. Det som 
hänt i historien säger ingenting om hur framtiden kommer att bli så denna undersökning 
får ses som en kvalificerad ”gissning” inför framtiden utifrån gällande frågeställningen. 
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Bilaga 1 

 
Tabell: Undersökta aktiefonder och deras årliga genomsnittliga avkastning 

Aktiefond 
Genomsnittlig 

avkastning Aktiefond 
Genomsnittlig 

avkastning 
    

Aktie-Ansvar Sverige 17,1 % Handelsbanken SBC Bofonden 5,4 % 
Aktiespararna Topp Sverige 19,5 % IKANO Svensk Aktiefond 20,2 % 
Alfred Berg Sverige 18,4 % Kaupthing Bas 16,2 % 
Banco Etisk Sverige 20,4 % Kaupthing Sverige Index 30 17,8 % 
Banco Etisk Sverige Pension 21,5 % Lannebo Sverige 19,6 % 
Banco Etisk Sverige Special 20,2 % Länsförsäkringar Mega Sverige 17,2 % 
Banco Hjälp 18,0 % Länsförsäkringar Sverigefond 18,7 % 

Banco Human Pension 19,5 % 
Moderna Fonder Sverige Topp 
30 (index) 21,2 % 

Banco Humanfonden 18,4 % Nordea Portföljinvest Sverige 19,0 % 

Banco Kultur 5,2 % 
Nordea Private Banking 
Svenska Portfölj 21,6 % 

Banco Samarit Pension 17,1 % Nordea Selekta Sverige 21,3 % 
Banco Samaritfonden 18,3 % Nordea Sweden Fund 21,0 % 
Carlson Sweden A 20,7 % Nordea Sverigefond 18,4 % 
Carlson Sverige Koncis 21,0 % Robur Etik & Miljöfond 18,1 % 
Carlson Sverigefond 19,2 % Robur Hockeyfond 23,5 % 
Carnegie Sverige 19,6 % Robur Sverigefond 18,1 % 
Cicero Sverige Fond 22,7 % Robur Sverigefond MEGA 6,6 % 
Eldsjäl 1 22,3 % Robur Vasaloppsfond 24,3 % 
Eldsjäl 2 21,6 % SEB Etisk Sverigefond - Lux utd 20,3 % 
Enter Sverige 19,2 % SEB Stiftelsefond Sverige 17,6 % 
Enter Sverige Fokus 21,4 % SEB Sverige Aktiefond I 18,2 % 
Erik Penser Aktieindexfond 
Sverige (OMX) 18,6 % SEB Sverige Aktiefond II 18,3 % 
Folksams Aktiefond Sverige 19,5 % SEB Sverige Chans/Riskfond 20,1 % 
Folksams LO Sverige 19,6 % Skandia Aktiefond Sverige 25,1 % 
Folksams LO Västfonden 19,5 % Skandia Cancerfonden 18,6 % 
Folksams Tjänstemannafond 
Sverige 19,2 % Skandia Världsnaturfonden 18,0 % 
Handelsbanken 30 i Topp Index 21,4 % SPP Aktiefond Sverige 18,7 % 
Handelsbanken Aktiefond Index 19,1 % SPP Aktieindexfond Sverige 19,6 % 
Handelsbanken Mega Sverige 
Index  20,7 % XACT OMX 19,9 % 
Handelsbanken 
Radiohjälpsfonden 17,8 % Öhman Sverigefond 17,2 % 
Handelsbanken Reavinstfond 17,8 %   
     
Medelavkastning: 18,9 %   
Standardavvikelse: 3,46 %   
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Bilaga 2 
 
Tabell: Respektive portföljs aktieinnehav 
Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 Portfölj 6 Portfölj 7 Portfölj 8 

Vostok Nafta Strålfors B Carnegie Wallenstam B Addtech B Lindex 
Bergman & 
Beving B Fagerhult 

Wallenstam B Clas Ohlson B  Poolia B Sandvik OM Sweco B SCA B SHB B 

Atlas Copco B Tele 2 B Getinge B Intentia B Strålfors B Gambro B Scania B Eniro 

Industrivärden A Telia Latour B SwitchCore TV 4 A Vostok Nafta SHB B Enea 

Stora Enso A Capona AstraZeneca MekonomenB Biacore Tele 2 B Orc Software Cloetta-Fazer B 

Sectra B Capio Nolato B SSAB B SSAB B  Volvo B Sectra B Elekta B 

NCC B Skanditek 
Hennes & 
Mauritz B SEB A Stora Enso Kungsleden Telelogic OM 

Axis Haldex Holmen B Karlshamns SwitchCore ABB Axfood Latour B 

SCA B Rottneros Sweco B Axis Securitas B SSAB B Nibe B Bilia A 

Skanditek Assa Abloy B Sandvik Proffice B Rottneros Electrolux B ABB Strålfors B 

        
Portfölj 9 Portfölj 10 Portfölj 11 Portfölj 12 Portfölj 13 Portfölj 14 Portfölj 15 Portfölj 16 

Biacore Boss Media Hexagon B Wallenstam B Billerud SCA B SEB A Latour B 

Industrivärden A Volvo B MekonomenB Haldex Wallenstam B 
Cloetta-Fazer 
B  Wallenstam B Bilia A 

Wallenstam B Getinge B Enea Intentia B Trelleborg B Telia Sectra B Tieto Enator 

Billerud Telelogic 
Hennes & 
Mauritz B Proffice B Micronic Skanska B Ericsson B 

Hennes & 
Mauritz B 

Öresund 
Bergman & 
Beving B TV 4 

Hennes & 
Mauritz B Enea Data Nordea Sweco B Enea 

Skanska B Sweco B MTG B Investor B SSAB B Orc Software Vostok Nafta Broströms B  

Carnegie Karlshamns Nordea Scania B Lindex Latour B Holmen B Intentia B 

MTG B Tele 2 B Lindex Karo Bio Nibe B Sandvik ABB Nokia 

Micronic Vostok Nafta Sweco B Carnegie Telelogic SSAB B Eniro Swedish Match 

Sweco B IBS B SSAB B Peab B Holmen B Stora Enso A Stora Enso A OM 

        
Portfölj 17 Portfölj 18 Portfölj 19 Portfölj 20 Portfölj 21 Portfölj 22 Portfölj 23 Portfölj 24 

Electrolux B Industrivärden A Karo Bio Nolato B 
Atlas Copco 
A Carnegie Telelogic Scania B 

Vostok Nafta TV 4 A SCA B 
Active 
Biotech B Broströms B  SCA B Proffice B HiQ 

Intentia B Holmen B SSAB B ClasOhlsonB Capona ABB Industrivärden A Orc Software 

Sandvik Electrolux B Investor B Axis Nokia AstraZeneca Telia SHB B 

Rottneros Metro B WM-Data B Enea Data Peab B Kinnevik B Sweco B Tornet 

Capona OM Sectra B Skanditek Investor B Tieto Enator Lindex Bilia A 

Cardo Öresund Kungsleden Telia Nordea SwitchCore Volvo B Intentia B 

Carnegie Carnegie Enea Data WM-Data B Poolia B WM-Data B SEB A Nokia 

Getinge B FSB A Axis SwitchCore Capio Swedish Match Nibe B Micronic 

Hexagon B Nordea Hexagon B Getinge B Stora Proffice B Sandvik SCA B 

        
Portfölj 25 Portfölj 26 Portfölj 27 Portfölj 28 Portfölj 29 Portfölj 30   

Boss SEB A Skanditek SAAB Autoliv ABB   

Volvo B Broströms B  AtlasCopco B Lindex Bure SCA B   

Scania B 
Hennes & 
Maurits B Telelogic Tieto Enator Stora Enso A IBS B   

Seco Tools B Sweco B Elekta B Investor B Skandia Ratos B   

SCA B MTG B Kinnevik B WallenstamB MekonomenB Assa Abloy B   
Bergman & Beving 
B Skanditek Peab B SwitchCore Enea Skanditek   

Astra Zeneca Electrolux B SKF B Scania B Nolato B Scania B   

Billerud Höganäs B TV 4 A Getinge B Volvo B Nokia   

Lindex NCC B Hexagon B Peab B SwitchCor Getinge B   

Swedish Match FSB A Stora Enso A Cardo AstraZeneca SEB A   
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Bilaga 3 

 

Tabell: Årlig genomsnittlig utveckling för respektive aktieportfölj 

  Årlig avkastning 
Portfölj 1  25,68 % 
Portfölj 2  18,19 % 
Portfölj 3  22,22 % 
Portfölj 4  19,63 % 
Portfölj 5  12,38 % 
Portfölj 6  41,24 % 
Portfölj 7  21,82 % 
Portfölj 8  24,79 % 
Portfölj 9  30,65 % 
Portfölj 10  43,17 % 
Portfölj 11  37,60 % 
Portfölj 12  4,22 % 
Portfölj 13  31,49 % 
Portfölj 14  18,33 % 
Portfölj 15  32,39 % 
Portfölj 16  21,93 % 
Portfölj 17  26,21 % 
Portfölj 18  24,65 % 
Portfölj 19  9,84 % 
Portfölj 20  23,14 % 
Portfölj 21  28,68 % 
Portfölj 22  11,72 % 
Portfölj 23  26,59 % 
Portfölj 24  18,64 % 
Portfölj 25  21,41 % 
Portfölj 26  28,48 % 
Portfölj 27  31,45 % 
Portfölj 28  23,24 % 
Portfölj 29  2,65 % 
Portfölj 30  23,35 % 
   
Medelavkastning:  23,52% 
Standardavvikelse:  9,46% 
 
 


