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Abstract 
 

Regarding to the high level of extent for mutual funds in Sweden, on an individual level but 

also on a macro economical level, it is important to possess knowledge about which are the 

factors that affect the result. The purpose of this study is to examine an alternative connection 

that could affect the result, the connection between fund size and fund return. The study is 

also focusing on the differences in the connection between fund size and return when funds 

invest in small cap companies. Funds that invest in small cap sectors is according to the 

theory more exposed to challenges that comes with size, such as liquidity constraints, 

hierarchy costs and transaction costs. Data from 2015-2019 has been tested in a multiple 

regression in order to answer the question formulation. We cannot find any support for our 

hypothesis and thus no support that size has any significant importance regarding return, 

regardless if the fund invests in small cap or not. Though, we find the theory that small cap 

fund is more exposed to the challenges that comes with size to be wrong, at least when times 

are good. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste 50 åren har fondsparande slagit sig in i de svenska hushållen, från och med den 

första fonden som öppnades 1958 har utvecklingstakten varit enorm. I inget annat land är 

andelen fondsparande lika hög som i Sverige, åtta av tio svenskar i arbetsför ålder fondsparar. 

Räknar man in det obligatoriska sparandet till premiepensionen är vi alla fondsparare. Den 

stora utsträckningen av fonder har en större betydelse för Sverige än enbart ett sparande syfte. 

De har ett makroekonomiskt värde och bidrar till finansiering av innovation, utveckling och 

välfärd som i sin tur bidrar till arbetstillfällen och tillväxt (Fondbolagen u.å.). 

Det finns många anledningar till varför fonder blivit en sådan etablerad sparform i Sverige. 

Inte minst statens inverkan i och med att de själva använder sig av sparformen. Men även då 

det skapats möjligheter för de sparande att erhålla skattelättnader i form av olika avdrag och 

skattefria vinster. När skattelättnaderna sedermera togs bort i slutet på 90-talet fortsatte 

fondernas offensiv och växte till den utsträckning som vi ser idag (Fondbolagen u.å.).  

Bortsett från de skattelättnader som rådde på 70, 80 och 90-talet som skapade en språngbräda 

för fondernas utveckling, finns det många sakliga fördelar med fonder. Magnus Alfredsson 

(2002) menar att du som investerare får fördelar som du inte har möjlighet till genom att själv 

spara i aktier. Fonderna ger investeraren en möjlighet till professionellt förvaltarskap, 

billigare aktiepriser och tillgång till nyintroducerade aktier som är svåra att köpa som 

privatperson. Han lyfter även fram att fonder ofta besitter kontrollposter, poster som är så 

pass stora att de får stora mandat i bolag och påverkar i ett sätt som gynnar investerarna 

(Alfredsson 2002). 

Utbudet är precis som efterfrågan extremt stort. Det finns bland annat aktiefonder, 

pensionsfonder, räntefonder, hedgefonder, indexfonder samt fond-i-fonder (Avanza u.å.). Det 

är sannerligen en djungel där varje fond är unik med olika innehav, kapital, risk och avgift. 

Detta ställer höga krav hos oss sparare att välja rätt. Risken finns nämligen att fel val av fond 

kan resultera i att stora intäkter går förlorade. En fonds huvudsakliga syfte är att skapa 

avkastning för sina ägare, men det kan skilja sig i hur de väljer att lägga upp sin strategi för 

att nå sitt mål.  
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1.2 Problemdiskussion 

Det har publicerats åtskilliga studier om hur avkastning förhåller sig till förvaltningsavgift, 

rimligtvis bör en högre avgift ge en högre avkastning men så har visat sig inte vara fallet. En 

stor andel av forskningen pekar på att det inte finns ett klart positivt samband mellan avgift 

och avkastning sett över en längre tidsperiod (Fondbolagen u.å.). Det obefintliga sambandet 

mellan fondens avgift och avkastning ger utrymme för ytterligare forskning kring vad som 

verkligen gör vissa fonder mer lukrativa än andra. En utvidgad kunskap om vad som påverkar 

avkastningen är viktig för branschens utveckling, inte minst för förvaltare och investerare 

men även på ett makroekonomiskt plan då fonder utgör en stor del av de nationella 

investeringarna, inte minst pensionen. Rimligtvis är fondens innehav det som är mest centralt 

och det som ska bringa avkastningen men det finns även andra faktorer som spelar in och 

påverkar resultatet. Forskningen pekar på fondstorleken som en faktor värd att beakta, med 

storlek menas fondens totala förmögenhet, nettotillgångar. Blir fonden för stor kan det leda 

till sämre avkastning av flera olika anledningar, likviditet, transaktionskostnader och 

hierarkikostnader för att nämna några. I takt med att fonden blir större behövs mer personal 

vilket leder till längre ledtider för investeringar som i sin tur gör fonden mer trögrörlig och 

statisk vilket resulterar i extra kostnader eller förlorade intäkter. Mindre fonder däremot, 

förblir flexibla och kan agera snabbare på information om en bra investering (Pollet & 

Wilson 2008). En låg likviditet i aktier kan bli ett problem då stora fonder med mycket 

kapital blir tvungna att avstå från investeringar då en för stor köporder skulle påverka priset 

på aktien för mycket. Det i sin tur leder till att de investerar i alternativ som ligger lägre ned i 

rangordningen (Chen et al 2004). 

Chen et al (2004) menar att fondens strategi blir avgörande för hur stor påverkan storleken 

får. Om fondens strategi är att investera i mindre bolag som går under benämningen 

småbolag är de mer exponerade mot de utmaningar och kostnader som kommer i takt med att 

fonden växer, medan de fonder som handlar aktier i stora bolag inte alls verkar påverkas. I 

grund och botten handlar det således om vilken typ av strategi fondförvaltaren väljer att 

använda. De belyser även i studien att gemene förvaltare vanligtvis håller hårt i sin strategi 

och har inte för vana att ändra den i takt med att fonden ökar. Det leder till antaganden om att 

det borde finnas en storlek på fonden som är optimal för sin respektive strategi, alternativt en 

gräns för när fondstorleken istället har en avtagande effekt.   
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Vanligtvis tillhör en fond en grupp fonder som tillsammans bildar en familjefond. Det går att 

likställas med en koncern där fonderna har sina egna förvaltare och agerar självständigt men 

ägs av en och samma enhet. I Chen et al (2004) och Pollet och Wilson (2008) belyser de 

fördelarna med att verka som en familj. De menar att fondfamiljer har lättare för 

riskspridning då nya fonder som skapas inte köper samma aktier som de redan existerande 

fonderna innehar. Fonderna erhåller även skalfördelar och resurser från fondfamiljen som en 

ensam fond inte får tillgång till. De små nya fonderna som skapas får dessutom 

marknadsfördelar redan från start då fondfamiljens varumärke redan är välkänt på 

marknaden. När Chen et al (2004) gjorde sin studie var utbudet på fonder som inte ingick i en 

familjefond relativt stort medan det idag är svårt att hitta fonder som står helt själva, iallafall 

på den svenska marknaden. Med avseende på att Chen et al (2004) med flera kommit fram till 

att det inte föreligger ett negativt samband mellan storlek och avkastning i familjefonder och 

med det rådande klimatet i branschen, där i princip alla fonder tillhör en familj, borde det 

således enligt deras teori, inte finnas något negativt samband kvar på den svenska marknaden.  

Konkurrensverket (2015) publicerade en rapport där de fördjupar sig i den svenska 

fondmarknaden. De nämner en fonds storlek som en positiv faktor och menar att det istället 

bringar stora konkurrensfördelar. De stora bolagen har lägre kostnader för distribution som 

enligt rapporten står för 40–50 procent av förvaltningsavgiften. Banker som själva äger sin 

egna distributionskanal kan reducera dessa kostnader. De flesta faktorer de tar upp i rapporten 

pekar på stora konkurrensfördelar i takt med att fonden växer, onekligen intressant då en 

majoritet av forskningen säger annorlunda (Konkurrensverket 2015).  

Mestadels av studierna inom ämnet fokuserar på den amerikanska marknaden medan den 

senaste omfattande studien av den svenska marknaden är från 2000 med data från 90-talet 

(Dahlquist, Engström, Söderlind 2000). I och med den nu omfattande utsträckningen av 

familjefonder på den svenska marknaden och med hänsyn till teorin om att familjefonder inte 

upplever samma svårighet med storleksökning borde det negativa sambandet inte längre 

finnas kvar.  
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För att klargöra detta behövs en studie för att undersöka om problemet finns kvar, ett problem 

som i första hand berör fondförvaltaren men som i sin tur påverkas oss sparare. Studien bidrar 

således i första hand med ett praktiskt bidrag där en en ökad kunskap inom ämnet genererar 

större möjlighet att erhålla en högre avkastning. Men det går även att se på bidraget ur ett 

annat perspektiv. Att genom en ökad kunskap förstå relationen mellan de underliggande 

storleksfaktorerna och avkastning, och genom det ge ett teoretiskt bidrag och en ökad 

förståelse för teorin i sin helhet.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan en fonds förmögenhet och dess 

avkastning. Det primära syftet är att se om det föreligger ett negativt samband mellan storlek 

och avkastning på den svenska marknaden, medan det sekundära är att se om sambandet 

påverkas om fonden riktar sig mot småbolag eller inte. Genom att undersöka sambandet 

klarläggs huruvida fondstorleken de facto är ett problem eller inte.  

1.4 Problemformulering 

I och med en bakgrund där fonderna ständigt växer och når nya höjder anser vi det intressant 

att se om det är ett bättre val att istället investera i mindre förmögna fonder. Teorin att en 

fonds avkastning avtar med en allt för hög inströmning av kapital bör vara en faktor att ha i 

beaktning för investerare.  

Vår forskningsfråga formuleras därmed: 

Har storleken på en svensk aktiefond betydelse för dess avkastning sett till en femårsperiod?  

Skiljer sig storlekens betydelse på avkastningen om fonden har som strategi att investera i 

småbolag?  
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2. Teori 

2.1 Centrala begrepp 

Avkastning 

Vinsten en fond generar efter alla dess kostnader har dragits av, exempelvis 

förvaltningsavgift (Morningstar 2009). Den är uttryckt i procent och motsvarar tidsperioden 

2015–2019.  

Fond 

Finns en rad olika fonder, där de vanligaste är aktiefond, blandfond, indexfond eller 

räntefond. För den mer avancerade finns hedgefond och tillväxtfonder. Själva fonden 

beskrivs som en fruktkorg där själva korgen är fonden medan frukten speglar olika aktier 

eller andra värdepapper. Du själv bestämmer om du vill äga korgen men det är förvaltaren 

som bestämmer vilken aktie som ska vara i (Avanza u.å.).  

Aktiefond 

En aktiefond är en fond som består av minst 85 procent av aktier. En aktiefond kan delas upp 

efter fondens strategi, exempelvis bred eller smal aktiefond. En bred fond sprider ut sin risk 

brett medan en smal fond är nischad mot en speciell bransch, storlek eller geografiskt 

område, vilket i de flesta fallen resulterar i högre risk (Konsumenternas u.å.).  

Indexfond 

En fond som följer ett specifikt index. Exempelvis OMX30 på Stockholmsbörsen, fonden 

innehåller samma innehav av aktier som index besitter för tillfället. En indexfond är passiv, 

vilket betyder att det inte finns förvaltare som aktivt förvaltar fonden, ofta till en väldigt låg 

avgift (Konsumenternas u.å.). I uppsatsen kommer enbart aktivt förvaltade fonder studeras, 

anledningen till detta är att en indexfond inte ger utrymme för olika strategier som kan 

komma påverkas i takt med att fondförmögenheten ökar. Således blir indexfonder 

betydelselös att undersöka i det syftet.  
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Index 

För att se hur en viss bransch, marknad eller sektor har presterat skapas flertal index som 

fonderna sen kan jämföras med. Det index som de flesta aktiefonder jämför med är MSCI 

Sweden NR SEK medan småbolagsfonderna jämför sin fond med MSCI Sweden Small Cap 

NR SEK. 

Familjefond 

En familjefond är en grupp av fonder som tillsammans bildar en fondfamilj. Fonderna drivs 

separat men ägs tillsammans som en enhet (The balance 2019). En fondfamilj fungerar 

ungefär som ett koncernbolag där varje bolag är sitt eget men ägs gemensamt. Att ingå i en 

fondfamilj medför vanligtvis en del skalfördelar. Fonden kan nämligen använda resurser som 

finns inom familjen till sitt eget intresse som andra utomstående fonder inte kan.  

Förvaltningsavgift 

Anges oftast i procent av fondförmögenheten och är ersättningen bolaget tar för att förvalta 

fonden. Avgiften belastas årligen, vanligtvis en gång i månaden eller dagligen och ska täcka 

de förvaltningskostnader fonden har. Det kan vara både en fast kostnad samt en rörlig 

resultatbaserad förvaltningsavgift eller en blandning utav båda (Morningstar u.å.).  

Likviditetsbegränsning 

Om en fond vill investera i en aktie som har dålig likviditet, låg omsättning av köpare och 

säljare, påverkas priset på aktien när fonden handlar. Det resulterar i ett stigande aktiepris i 

takt med att fonden köper. För att undvika handla aktierna för dyrt tvingas köparen därför att 

hitta andra aktier som inte har likviditetsbegränsning och således lättare och framförallt 

billigare att handla.  

Riskspridning/diversifiering 

Begreppet risk inom börsen handlar om att sprida ut sina risker genom att inte lägga hela sin 

investering inom samma marknad. Fördelas innehavet i flera olika 

branscher/länder/värdepapper sjunker risken att förlora sitt innehav och det kallas att man 

diversifierar sin portfölj. 

Skal/stordriftsfördelar 

Skalfördelar handlar främst om fördelar som uppkommer på grund av en viss uppnådd 

storlek, exempelvis makt över leverantörer och billigare distributionskostnader. De fasta 

kostnaderna fördelas också på hela verksamheten vilket gör dem billigare per fond.   
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Standardavvikelse 

Mäter hur mycket en fond avvikit från dess medelavkastning. Hög standardavvikelse innebär 

hög risk och betyder att värdesvängningarna i fonden varit stora. Allt annat lika, eftersträvas 

en fond med låg standardavvikelse i och med lika avkastning men till en lägre risk 

(Morningstar 2009).  

Transaktionskostnader 

Transaktionskostnad förklaras som en kostnad utöver priset på varan eller tjänsten som 

uppkommer vid en transaktion, alltså köp eller försäljning. Definitionen stämmer väl överens 

med vad en transaktionskostnad är i det här ämnet. Om en fond vill sälja ett stort innehav av 

aktier i ett specifikt bolag så kan fonden bli tvungen att realisera ut aktierna för att hitta en 

köpare som är villig att köpa hela innehavet, prisskillnaden på köpet blir då en form av 

transaktionskostnad för det säljande bolaget. Även vanliga avgifter som courtage definieras 

som transaktionskostnader. (Konkurrensverket 2015) 

Hierarkikostnad 

En kostnad som hänförs till organisationen. Om en fond har många olika led som information 

måste gå igenom innan den hamnar hos en bestämmande förvaltare kan det innebära att 

fonden agerar för sent vid ett köp, dessa kostnader kallas för hierarkikostnader. De 

uppkommer i takt med att storleken ökar. Kan en stor fond behöva en personalavdelning, 

vilket är en kostnad som kan hänföras till hierarkikostnad.  

2.2 Teoretisk referensram 

De första, enligt de själva, att hitta stark signifikans för ett negativt samband mellan 

fondstorlek och avkastning var Chen et al (2004). De fann störst signifikans hos fonder som 

investerar i småbolag men ingen för de som ingår i familjefonder. Det negativa sambandet 

förklaras att i takt med att storleken ökar, krävs mer personal som i sin tur gör fonden mer 

statisk i sina investeringar. Det blir svårare att flexibelt göra investeringar då ett större kapital 

kräver flera anställda där informationen behöver gå igenom flera led vilket ökar ledtiden för 

investeringen men även kostnaderna, så kallade hierarkikostnader. De påpekar dock att det 

finns fördelar med att förmögenheten ökar, till exempel får förvaltaren mer resurser till 

forskning och utveckling som kan leda till nya outforskade marknader men de vidhåller sin 

syn om att det generellt är mer negativt med de utmaningarna som uppstår. 
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Däremot om fonden är organiserad i en fondfamilj med olika förvaltare som decentraliserat 

styr sin egna fond behöver den ökade storleken inte vara ett problem (Chen et al 2004).  

Bris, Gulen, Kadiyala och Raghavendra Rau (2007) har huvudsakligen fokuserat på utfallet 

där fonder har valt att stänga för nya investerare för att förhindra att fonden ska bli för stor. 

Förvaltaren stänger fonden som en indikation för att man tar hand om sina investerare på lång 

sikt istället för att tänka på kortsiktiga mål. De skriver dock att det endast funkar i teorin, 

annars skulle alla fonder i praktiken vara stängda. De hänvisar till tidigare forskning inom 

ämnet där majoriteten kommit fram till att det inte finns något positivt signifikant stöd för att 

stänga en fond och de själva kommer fram till samma resultat. De möter Chen et al (2004) 

med att det inte är något linjärt samband mellan bara storlek och avkastning utan att det 

endast blir ett negativt samband när kapitalflödet in, i en redan stor fond, är väldigt stor (Bris 

et al 2007).  

Pollet och Wilson (2008) menar att fonder är negativt inställda till att frivilligt ändra sin 

strategi. En fond som växer med 100 procent ökar i snitt antalet nya aktier med endast 10 

procent. Förvaltarna vill följa sin strategi även om en riskspridning hade varit det optimala. 

De diversifierar sig bara när de blir tvungna att utöka innehavet i nya aktier på grund av 

likviditetsbegränsningar. Deras resultat av studien tyder på att om förvaltare planerar och 

optimerar diversifieringen, behöver en högre fondstorlek inte vara negativ men att det är lätt 

att bli trångsynt och istället göra dåliga affärer. De fastslår med sitt resultat att diversifiering 

är viktigare för småbolagsfonder eftersom de är mer exponerade mot 

likviditetsbegränsningar. Pollet och Wilson (2008) skriver också att kostnaderna som 

uppkommer i samband med anställning av nya förvaltare och analytiker överskrider de 

positiva faktorer som de bringar in. I takt med att fondens anställda ökar minskas vad varje 

anställd har att erbjuda fonden. En ny förvaltare gör större skillnad i en liten fond än en ny 

förvaltare i en stor fond, men kostnaden är densamma (Pollet & Wilson 2008).  

Dahlquist et al (2000) har i sin studie bland annat kollat på aktiefonder som är registrerade i 

Sverige under perioden 1992–1997. De har undersökt relationen mellan avkastning och 

diverse variabler exempelvis fondstorlek, förvaltningsavgift samt omsättning. De kollar på 

den svenska marknaden på grund av två anledningar, det är en annan marknad samt att data 

är mer omfattande över den svenska marknaden, vilket gör det lättare att få ett säkrare 

resultat. De kommer likt Chen et al (2004) fram till att stora aktiefonder presterar sämre än 

små.  
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En utav anledningarna till detta menar de är att stora fonder har svårare att använda sig av 

aggressiva tradingstrategier. De kommer även fram till att en högre förvaltningsavgift har 

varit mer kostsam än gynnsam samt att aktivt förvaltade fonder har presterat bättre än passiva 

indexfonder.  

Elton, Gruber och Blake (2012) menar att kostnadsfördelarna som uppkommer i takt med att 

fondstorleken ökar övervinner de negativa effekterna. Fördelarna är att de stora fonderna får 

lättare att attrahera de bästa analytikerna och har mer resurser att lägga på research eftersom 

de tjänar mer än de små fonderna via sina avgifter.  

Pastor, Stambaugh och Taylor (2015) menar att det i själva fallet beror på indirekta samband 

som i sin tur drabbar avkastningen med en högre fondstorlek. Stordriftskostnader och 

likviditetsbegränsningar nämns som exempel och bör enligt författarna kunna uteslutas ur 

modellen. De hävdar även att ett högre kapital kräver fler förvaltare för att få verksamheten 

att fortlöpa och likt vad Pollet och Wilson (2008) skriver bör fler förvaltare resultera i fler bra 

investeringar, men enligt Pastor et al (2015) minskas effektiviteten och varje nyanställds 

marginalprodukt när en fond får för många anställda.  

Indro, Jiang, Hu & Lee (1999) tar upp aspekten av att ett större fondbolag har lättare att dra 

till sig uppmärksamhet och på så sätt får en mer publik investeringsprocess som är lättare att 

följa för utomstående investerare. Det kan leda till högre aktiekurser för fondbolaget och 

resulterar i transaktionskostnader. Utomstående imiterar fondens köpmönster då det är lätt att 

urskilja när de köper stora mängder, de köper samma aktier och drar således nytta av fondens 

stora köp som höjer aktiekursen. Till skillnad från ett mindre bolag med mindre investering 

där små transaktioner kan ske relativt anonymt (Indro et al 1999). Gallagher och Martin 

(2005) skriver även de i mening med Indro et al (1999) att de större investeringarna har stor 

marknadspåverkan på aktiekursen vilket leder till ökad uppmärksamhet utifrån och att fonden 

således kan utsättas för andra investerares påverkan. 

Phillips, Pakthuanthong och Raghavendra Rau (2017) publicerar en intressant studie där de 

påstår att skillnaderna i resultatet i ämnet beror på metoden som gemene forskare använt sig 

av. De har i sin avhandling, i syfte som alla andra, att testa om det föreligger ett samband 

mellan storlek och resultat. Innan de kommer fram till att det inte finns något negativt 

samband testar de sin data i Chen et als (2004) modell för att utesluta att det föreligger några 

stora skillnader i datasetet.  
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De får ett resultat som överensstämmer med Chen et als (2004) och menar att det är metoden 

som är den centrala delen och således styr resultatet. De tar även upp en intressant koppling 

där de menar att investerare använder sig av historiska siffror som inte är realtid, vilket i vissa 

fall resulterar i en skev bild av hur det går för fonden just nu. Fonden kan därför få oförtjänt 

mycket inflöde av pengar för att sedan inte lyckas upprätthålla den höga avkastningen och 

således stagnera i resultat. Det skapas därmed en missvisande bild om att storlek är negativt 

(Phillips et al 2017).  

En modell har tagits fram för att illustrera en sammanfattande bild över forskningen i ämnet. I 

modellen ser vi hur fondstorleken leder till likviditetsbegränsningar, hierarkikostnader och 

transaktionskostnader som sedermera påverkar avkastningen.  

 

Figur. 1 

Den tidigare forskningen har en hel del att säga, vilket tyder på hur intressant men även hur 

komplext ämnet är. Vi hoppas med vår metod kunna fastställa ett slutgiltigt svar om 

fondstorlekens betydelse, åtminstone i Sverige. Utifrån teorin har en modell utformats. 

Avkastning är den beroende variabeln och fondstorleken den oberoende medan strategi i form 

av småbolag är den modererande variabel och påverkar fondstorlekens inverkan på 

avkastning. Finns det en skillnad i sambandet mellan fondstorlek och avkastning om hänsyn 

tas till fondbolagens strategi. Modellen ser ut enligt följande:  

 

 

Figur. 2 
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2.3 Hypotesprövning 

Hypotes 1 

(H0): Det finns inget negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. 

(H1): Det finns ett negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. 

Hypotes 2 

H0: Sambandet i hypotes 1 förändras inte när fonden investerar i småbolag.  

H1: Sambandet i hypotes 1 förändras när fonden investerar i småbolag.  

För att få svar på vår frågeställning har två hypoteser utformats. De kommer sedermera testas 

i en multipel regressionsanalys som förklaras ytterligare i metodavsnittet. Om p-värdet är 

lägre än signifikansnivån förkastas H0 och det är statistiskt säkerställt att mothypotes H1 är 

sann. Vid en signifikansnivå på exempelvis fem procent innebär det att H0 kan förkastas vid 

ett p-värde <0.05 och säga att sambandet är statistiskt signifikant med 95 procent 

konfidensnivå. Val av signifikansnivå blir en avvägning, där man vill ha en så låg nivå som 

möjligt för att kunna förkasta H0 med så stor säkerhet som möjligt. Att välja för låg nivå kan 

dock vara kostsamt då man oftare kommer att misslyckas med att förkasta en nollhypotes 

som egentligen är falsk (Lantz 2014).   
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3 Metod  

3.1 Val av metod 

Det finns olika metoder för att samla in, tolka och analysera data. En kvantitativ metod 

används framför allt vid en analys av data i form av siffror (Eliasson 2018). Med avseende på 

ovan nämnda samt vårt syfte, teori och centrala begrepp anser vi en kvantitativ metod mest 

lämplig. Den stora anledningen till det beslutet är tillgängligheten av data. I princip all 

information som påverkar modellen går att mäta i form av data och finns tillgänglig att 

hämta. Den absolut vanligaste metoden i tidigare studier är således av förklarliga skäl 

kvantitativ. En kvalitativ ansats anses dock inte som onödig och överflödig, tvärtom, en 

kvalitativ studie skulle kunna ge svar på mer komplexa frågor kring hur förvaltaren 

exempelvis tänker kring fondens strategi. För att förklara sambandet mellan storlek och 

avkastning görs en multipel regressionsanalys, den är nödvändig då det finns andra variabler 

som påverkar avkastning och måste kontrolleras för.  

3.2 Datainsamling 

Det är oftast fördelaktigt att använda sig av flera typer av data, både från primär- och 

sekundärdata då dessa kan kontrollera varandra (Jacobsen 2017). Vi har dock valt att endast 

samla in sekundärdata och det från Morningstar som publicerar objektiv, jämförbar och 

tillförlitlig information om svenska värdepappersfonder. De tillhör Morningstar Inc som är 

världens största oberoende utgivare av fondinformation (Morningstar u.å.). Vi valde först ut 

alla de fonder som var registrerade i Sverige för att sedan genomgående pricka av varje fonds 

information till ett excel dokument. Det sammanställda dokumentet användes sedan i 

statistikerverktyget STATA där en korrelationsmatris och multipel regressionsanalys kunde 

genomföras.  

3.3 Val av fond 

Den svenska marknaden används på grund av det höga allmänna intresset för fonder i 

Sverige. Att hålla sig till en och samma marknad är även att föredra rent resultatmässigt, en 

så homogen jämförelse som möjligt är att föredra. Genom att endast ta den svenska 

marknaden elimineras slumpmässiga faktorer som möjligtvis kan påverka resultatet.  
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Det stora utbudet av data som finns tillgängligt på Morningstar är även en faktor som gör den 

svenska marknaden intressant. Genom att använda fonder som är registrerade i Sverige, styrs 

de av samma regelverk och beskattning vilket då eliminerar skillnader som kan påverka 

jämförelsen homogenitet. Fonderna som använts i studien har valts ut genom flertal kriterier: 

De ska vara registrerade i Sverige, de ska handla med betydande del på svenska marknaden, 

de ska vara aktivt förvaltade och de ska vara en aktiefond med en historik på minst fem år. 72 

aktiefonder matchar kriterierna och kvarstår efter selektering.  

3.4 Operationalisering av variabler 

Sharpekvot 

Sharpekvot är ett mått där man justerar avkastningen för dess risk och är den beroende 

variabeln i modellen. För att kunna jämföra fonder med olika risk måste en justering göras. 

En rationell investerare vill enligt den moderna portföljteorin uppnå så hög avkastning som 

möjligt sett till dess risk. En fond med högre sharpekvot, allt annat lika, är således att föredra. 

Måttet bör endast användas för att jämföra två fonder som är inom samma marknad 

(Morningstar u.å.). För att beräkna sharpekvoten tar man fram den historiska avkastningen 

för fonden, subtrahera den riskfria räntan, för att till sist dividera med dess standardavvikelse. 

Genom att justera för den riskfria räntan skiljer man från vad man hade kunnat tjäna genom 

att istället låna ut pengarna riskfritt till svenska staten. Att dividera med standardavvikelse 

som är ett mått på risk, elimineras riskfaktorn och resultatet, kvoten går att jämföra likvärdigt 

med andra fonder (Nordnet u.å.). Riskjusteras inte avkastningen blir jämförelsen missvisande 

då risken skiljer sig åt mellan fonderna.    

 

Formel för att beräkna sharpekvot:  
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Fondförmögenhet/storlek 

Fondförmögenhet är vår oberoende variabel och beskrivs som det totala värdet av 

tillgångarna minus dess skulder. Benämns som “NAV”, net asset value i praktiken. 

Fondstorleken kan öka på två sätt, inströmning av nytt kapital, det vill säga när personer 

investerar i fonden eller när tillgångarna i aktier ökar (Andersson 2010). Genom att skapa 

histogram över variabeln har vi kunnat se att den varit snedfördelad vilket gjort att den har 

behövt logaritmeras. Genom att logaritmera blir variabeln mer normalfördelad vilket är en 

förutsättning för att få en bra regression (Spssakuten 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, ej normalfördelad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, normalfördelad 
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Småbolag 

En dummyvariabel som antar värdet 1 om fonden har som strategi att investera i småbolag 

annars 0. Strategin är då att majoriteten av fondförmögenheten ska placeras i småbolag där 

tillväxtmöjligheten anses vara större, men även risken. För att definieras som småbolag krävs 

det vid investeringstillfället att bolaget har ett värde som understiger 0,5 procent av totala 

Stockholmsbörsens börsvärde. 18 av 72 fonder har denna strategi i modellen och antar 

således värdet 1. 

Storlek*Småbolag 

För att vi ska kunna mäta hur sambandet förändras vid integrering av småbolagsfonder i 

modellen används en modereringsvariabel. Genom att multiplicera fondstorlek med 

dummyvariabeln småbolag integrerar vi variabeln i storlekens påverkan på avkastning. 

Denna variabel är framtagen för att testa den andra hypotesen, om strategin småbolag 

påverkar förhållandet mellan storlek och avkastning.  

Antal innehav 

Den här variabeln mäter hur många aktiefonder som ingår i fonden. Variabeln är endast med 

som en kontrollvariabel och har inget större syfte i modellen, därav är den exkluderad i 

modellen i teoriavsnittet. Antal innehav är nämligen intressant i och med att den kan ge oss 

information kring hur väl fonderna diversifierar sig och sprider sina risker.  

3.5 Multikollinearitet 

För att se om de olika variablerna korrelerar med varandra skapades en korrelationsmatris. 

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 till 1. Antar värdet nära 1 finns det ett 

positivt samband medan om det ligger nära -1 har ett negativt samband och således ett ytterst 

svagt samband om det antar ett värde nära 0. Om de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra uppstår imperfekt multikollinearitet (Stock & Watson 2015). 
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 Variabel  Storlek       Småbolag Storlek*småbolag     Innehav 

 

 Storlek    1,000 

 

 Småbolag   0,1248   1,000 

 

 Storlek*småbolag   0,3843   0,6817    1,000 

 

 Innehav  0,3714   0,3211     0,4246         1,000 

 

Tabell 1, korrelationsmatris 

Som vi ser i matrisen finns det inget nämnvärt samband mellan de oberoende variablerna 

vilket innebär att det inte har uppstått imperfekt multikollinearitet och modellen funkar att 

använda för en multipel regressionsanalys.  

3.6 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan fondförmögenhet och avkastning när andra påverkande 

variabler vävs in görs en multipel regressionsanalys. Modellen består av den beroende 

variabel, Avkastning samt variablerna, Fondstorlek, Småbolag, Storlek*Småbolag och 

Innehav. Modellen ser ut som följande: 

Avkastning =α+β1Fondstorlek+β2Småbolag+β3Storlek*Småbolag + β4Innehav+ε 

β (beta) = Lutningen på linjen (förändringen i Y om X ökar en enhet) 

α (alfa) = Intercept, (Y-värdet då X=0) 

ε (epsilon) = Felterm 
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3.7 Metodkritik 

Vi har valt att endast hämta data från en sida, Morningstar som dock är en oberoende sida 

vilket gör att den räknas som pålitlig. Att endast hämta från en sida eliminerar risken också 

att ta in data som redovisats på olika sätt, således erhålles en homogen datainsamling. 

Däremot finns risk för felinmatning av data då den mänskliga faktorn är ett faktum. Även vårt 

val av metod är en faktor som styr utfallet. I teoriavsnittet refererar vi till studier som påpekar 

att det är metoden som är det centrala och således den som avgör utfallet. 

Vi har valt en tidsperiod som sträcker sig under fem år. En längre tidsperiod hade med större 

säkerhet eliminerat vissa slumpfaktorer, dock anser vi att fem år är en rimlig period att mäta, i 

och med den tid vi haft till vårt förfogande. Tidsperspektivet är även värt att beakta kritiskt i 

det avseende att det under dessa fem år är en marknad som präglas av uppgång. Resultatet 

kan rimligtvis bli annorlunda vid en period som sträcker sig igenom en lågkonjunktur.  

Vi bör också rikta lite kritik till antalet observationer. Vi har 72 observationer där vi hade fått 

en säkrare skattning av vår modell om vi haft tillgång till fler observationer. 
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4 Empiri/Resultat 

Tabell 2, aktiefonder exklusive småbolag 

 

 Variabel Obs Medelvärde Median  Std.avv  Min  Max 

 

 Storlek* 54 6 884 523 3 647 225  9 057 475 305 470  43 700 700 

 

 Sharpekvot 54 0.87  0.85  0.16  0.42  1.45 

 

 Antal innehav 54 37.93  32  16.37  14  95 

 

*Variabeln Storlek mäts i tusentals kronor        

 

Medelvärdet på fondstorleken är 6 884 523 tkr och medianen är 3 647 225 tkr, vilket tyder på 

att det inte råder en normalfördelning. Genom att logaritmera variabeln fondstorlek blir den 

normalfördelad och således lämplig för regressionen som följer. Minsta fondstorleken är 305 

470 tkr och största 43 700 710 tkr vilket tyder på en stor spridning mellan största och minsta 

fonden. När det kommer till variabeln sharpekvot ges ett genomsnittligt värde på 0,87. 

Medianen är 0,85 vilket är nära medelvärdet och tyder på en bra normalfördelning. Minsta 

sharpekvoten uppgår till 0.42 och den största till 1.45. Antal innehav har också en stor 

spridning, 14 innehav som minst och 95 som störst.  

 

Tabell 3, småbolagsfonder  

 

 Variabel Obs Medelvärde Median  Std.avv  Min  Max 

 

 Storlek* 18 8 242 264 7 045 305 7 883 730 507 980  27 384 010 

 

 Sharpekvot 18 1.05  1.05  0.27  0.56  1.5 

 

 Antal innehav 18 51.94  51.5  22.85  20  96 

 

* Variabeln Storlek mäts i tusentals kronor 
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När det kommer till fonderna som investerar i småbolag hamnar medelvärdet på 8 242 264 

tkr medan medianen ligger relativt snarlik på 7 045 305 tkr. Skillnaden i storlek är även här 

relativt stor, 507 980 tkr i den minsta fonden och 27 384 010 tkr i den största. Sharpekvoten, 

1,05 hos småbolagsfonderna är föga förvånande högre än hos de aktiefonder som inte 

investerar i småbolag. Minsta sharpekvoten är 0,56 medan den största uppgår till 1,5. Ser vi 

till antal innehav för småbolagsfonder är det likt den andra gruppen i spridning medan 

medelvärdet skiljer sig markant, 52 mot 38.  

4.1 Genomsnittlig avkastning 

Tittar vi på den absoluta avkastningen har småbolagsfonder utklassat vanliga aktiefonder. 

Aktiefonderna exklusive småbolagens genomsnittliga avkastning uppgår till 64 procent sett 

till fem år. Jämför vi det med aktiefonderna vars strategi är att handla småbolag finner vi en 

avkastning på hela 114 procent sett till fem år. 

 

Figur 5, Genomsnittlig avkastning över 5 år uttryckt i procent.  
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4.2 Multipel Regressionsanalys 

Tabell 4  

Variabel  Koefficient Standardfel t p [95 % konfidensintervall] 

 

Storlek   -.0092   .0218   -0.42  0,674          -.0528 0,0343 

Småbolag  .1432    .0756  1.89 0,063         -.0077 0,2942 

storlek*småbolag 0,000  0,000  0.71 0,479         -.0000 0,0000 

Innehav  -.0000    .0014     -0.02    0,986          -.0028     0,0028 

Konstant  1,0120    .3197      3.17    0,002          .3739     1,6504 

 

 

I modellen finner vi inget stöd för hypotes 1 där vi testar för sambandet mellan storlek och 

riskjusterad avkastning. P-värdet 0,674 innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Det 

negativa tecknet på koefficienten framför storlek ligger i linje med tidigare studier och 

indikerar ett negativt samband även om det inte är statistiskt signifikant. I hypotes 2 finner vi 

inget stöd för att storleken har betydelse för den riskjusterade avkastningen när de investerar i 

småbolag. Vi kan således inte förkasta vår nollhypotes och inte säkerställa att fondstorlekens 

betydelse skulle skilja sig om fonden investerar i småbolag eller inte. Den låga beta 

koefficienten indikerar också att något samband inte går att fastslå. Med tanke på att det 

endast fanns 18 observationer att ta med är den missade signifikansen inte så överraskande. 
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5 Analys 

Om vi återblickar till våra hypoteser är syftet att vi vill förkasta H0. Eftersom att vi inte har 

något resultat av signifikans kan vi inte statistiskt säkerställa hypoteserna. Således kan vi inte 

förkasta H0 i någon av hypoteserna.  

Hypotes 1 

(H0): Det finns inget negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. 

(H1): Det finns ett negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. 

Hypotes 2 

H0: Sambandet i hypotes 1 förändras inte när fonden investerar i småbolag.  

H1: Sambandet i hypotes 1 förändras när fonden investerar i småbolag.  

Det är verkligen intressant att vi inte finner något negativt samband i studien, i synnerhet när 

det gäller småbolagsfonder där ett negativt samband är stort enligt teorin. De 

likviditetsbegränsningar och kostnader vi nämner under teoriavsnittet verkar inte vara en 

påtaglig negativ faktor i de observationerna vi gjort. Kanske är det så att kostnaderna är 

mindre än vi befarat, kanske är det som Elton et al konstaterat (2012), att de positiva 

storleksfördelarna övervinner dessa kostnader. Den ökade fondförmögenheten kan ha lett till 

att fondbolagen hittat nya outforskade marknader som istället genererat en högre avkastning. 

Det är däremot viktigt att påpeka att resultatet med den uteblivna signifikansen gör det 

problematiskt att kunna dra en säkerställd slutsats.  

 

Familjefondernas omfattning reducerar storleksproblemen  

Familjefonder har enligt Chen et al (2004) och Pollet och Wilson (2008) lättare att tackla de 

utmaningarna som kommer med att storleken ökar. Vi ville initialt med arbetet undersöka just 

det sambandet, hur familjefonderna står sig gentemot vanliga fonder med avseende på 

sambandet mellan storlek och avkastning. Men i och med svårigheten att finna fonder som 

inte ingår i en fondfamilj blev vi tvungna att avbryta de planerna. Det blev helt enkelt för 

svårt att hitta tillräckligt antal med observationer som även uppfyller de kraven vi haft i 

selekteringen av fonder. Även fast vi inte haft familjefonder som en variabel har dess 

utspriddhet på marknaden påverkat vår studie. Då i princip alla fonderna vi studerat är 
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familjefonder ökar fondens förmåga enligt teorin att stå emot de utmaningar som kommer 

med att storleken ökar. Det kanske är så att utmaningarna som Chen et al (2004) med flera 

talar om inte är lika stora nu för tiden eller helt och hållet inte finns kvar. Chen et al (2004) 

och Pollet och Wilson (2008) fick båda en avvikelse på det negativa sambandet när de 

undersökte familjefonder, vilket faller i linje med vårt resultat. De kanske har löst problemet 

genom att alla ingå i fondfamiljer, för att uppnå optimal diversifiering. 

 

Metoden, en central del i studierna  

Vad är det som gör att vi inte får signifikans medan andra fått det. Phillips et al (2017) 

kommer fram till att det inte finns något negativt samband men när de testar sin data i Chens 

modell, får de likartat resultat. Därmed borde det vara metoden som är det centrala i 

undersökningen och det som skiljer de olika studierna åt. De flesta författare som studerar 

sambandet mellan fondstorlek och avkastning utgår nämligen från Chen et als (2004) metod. 

I princip alla refererar och jämför resultatet de kommit fram till med deras resultat, vilket på 

något sätt gör deras avhandling till en utgångspunkt. Det som skiljer resultaten åt är metoden 

som respektive forskare använder sig av. Det som gör att studier får andra resultat än Chen et 

al (2004) beror på att de lagt till eller skapat variabler som de inte har med. Exempelvis har 

Phillips et al (2017) tagit med en variabel som direkt påverkar fondstorlek men inte alls har 

någon koppling till fondens resultat som de testar och visar genom den att det inte alls 

föreligger något negativt samband mellan den ökande storleken och resultatet. Kanske är det 

det vi ser i vår regression när vi sätter in vår interaktionsvariabel småbolag. 

 

En stadig aktiemarknad kan påverka resultatet 

Det är viktigt att ha i beaktning att det har varit en stadig stigande aktiemarknad som gått 

väldigt bra under den tidsperiod vi använt. Det bör rimligtvis påverka fonderna på så sätt att 

de gör mindre byten i innehavet. Varför sälja en aktie som går bra? Detta bör påverka 

resultatet i det avseende att likviditetsproblem och transaktionskostnader som vi talat om blir 

mindre påtagliga, dessa kostnader blir bara ett problem vid transaktioner. Med det sagt så 

finns det en chans att resultatet skulle se annorlunda ut om vi hade haft med en lågkonjunktur 

där förvaltaren behövt göra fler transaktioner. Jämförelsen i genomsnittlig avkastning visar en 

stor skillnad mellan vanliga aktiefonder och småbolagsfonder. Småbolagsfonder har över 100 

procent under de senaste fem åren medan de andra aktiefonderna ligger strax över 60 procent. 

Pollet och Wilson (2008) belyser fondens förmåga att differentiera sig som en nyckelfaktor 

till bra avkastning under lång tid. Att sprida sina risker är i synnerhet viktigt när börsen går 
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lite sämre. Med den teorin som utgångspunkt och de senaste årens börsuppgång borde 

rimligtvis vikten av att sprida sina risker försvagas. Hade vi haft en lågkonjunktur med i 

analysen hade det förmodligen blivit ett mer märkbart resultat med skillnader på de fonder 

som lyckats bra med riskspridningen och de som inte gjort det. Nu när i princip alla fonder 

lyckats mer eller mindre, blir de utmaningar som de vanligtvis ställs inför mindre påtagliga 

vilket naturligt påverkar vårt resultat. Däremot borde inflödet av pengarna öka, iallafall enligt 

Phillips et als (2017) teori om att investerare följer fondens historiska resultat och därav 

fortsätter fonden att få in nytt kapital. När det nya kapitalet flödar in i stora mängder borde 

också vi se en lägre avkastning då enligt Bris et al (2007) blir svårare att upprätthålla samma 

avkastning om och om igen med nytt kapital. Dock kan vi inte se en sådan avtagande effekt i 

vår data.  

 

Småbolagsfondernas avkastning går emot teorin 

En intressant iakttagelse i vår data är att medelstorleken i vanliga fonder är mindre än 

medelstorleken i småbolagsfonder. Rent teoretisk med de kostnadsutmaningar som 

presenterats i teoriavsnittet av Chen et al (2004) med flera borde småbolagsfonderna vara mer 

exponerade än de vanliga aktiefonderna, på grund av att deras innehav är mindre likvida. Vi 

ser även att det genomsnittliga innehavet hos småbolagsfonderna är 14 mer än de vanliga 

aktiefonderna, vilket ligger i linje med vad Pollet och Wilson (2008) kommer fram till i sin 

studie. Det indikerar på att småbolagsfonderna är bättre på att diversifiera sin portfölj och 

sprida sina risker på fler aktier i takt med att storleken ökar, men även att de har mer 

incitament för att diversifiera då likviditeten i de mindre aktierna är lägre. Diversifieringen är 

en förutsättning för att småbolagsfonderna skall lyckas (Pollet & Wilson 2008). Bortsett från 

storleksskillnaden menar även Chen et al (2004) men också Pollet och Wilson (2008) att 

småbolagsfonder som handlar i mindre likvida bolag borde vara ännu mer exponerade mot 

kostnaderna. Det är med vår studie svårt att peka på de underliggande faktorerna utan vi kan 

bara spekulera. Men i och med att småbolagsfondernas genomsnittliga avkastning hamnar så 

pass mycket högre än resterande bör det vara rimligt att anta att hierarkikostnader, 

likviditetsbegränsningar och transaktionskostnader inte är någonting som nämnvärt påverkar 

utfallet på den svenska fondmarknaden, iallafall under en börsuppgång.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan en fonds förmögenhet och dess 

riskjusterande avkastning men även om det skiljer sig mellan om de investerar i småbolag 

eller inte. Vi fokuserade på variablerna fondförmögenhet och den modererande variabeln 

småbolag för att se hur strategin i slutändan påverkar fondstorlekens betydelse för 

avkastning. I vårt resultat fann vi inte någon signifikans vilket gör att vi inte statistiskt kan 

säkerställa någon av hypoteserna. Vi finner att fonder på den svenska marknaden har 

utvecklat sig väl, de har blivit bättre både på att diversifiera sig genom fondfamiljer men även 

lyckats acklimatisera sig till den forskning som finns. Strategin i form av småbolagsfonder 

har gett högre utdelning än resterande fonder, dock får vi även där inse att vi inte kan 

statistiskt säkerställa hur sambandet föreligger mellan storlek och avkastning. Däremot kan vi 

fastställa teorin om att småbolagsfonder skulle vara mer exponerade mot de storlekskostnader 

som uppkommer inte stämmer på den svenska marknaden under vår tidsperiod. Den här 

studien bidrar till det praktiska problemet för investerare att försöka förstå vad som 

egentligen påverkar avkastningen, men även till den bakomliggande teorin om varför 

avkastning påverkas av storlek.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Med vår slutsats i beaktning är vårt förslag till vidare forskning att studera fenomenet under 

en mer omfattande tidsperiod där både bra och dåliga börstider är med i modellen. Då 

modellen är väldigt central kan man bygga ut den ytterligare med andra interaktionsvariabler 

som skulle kunna påverka fondstorlekens betydelse för avkastning. Med tanke på den 

omdiskuterade debatten om miljön skulle hållbarhetsfonder vara intressant att ha med för att 

se om det är någon skillnad om fonden har som strategi att investera hållbart.  

Ett kvalitativt angrepp hade även det varit intressant för att studera komplext beslutfattande 

och hur förvaltare tänker och agerar i olika situationer med avseende på storlek. Exempelvis 

hade en studie där det studeras hur förvaltare agerar i olika storleksartade situationer varit 

väldigt intressant.  
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