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Sammanfattning 

Den svenska fondmarknaden är ständigt växande, detta på grund av teknikutveckling och 

innovationer. Majoriteten av fonder på marknaden är aktivt förvaltade trots att indexfondernas 

popularitet har växt de senaste åren. Skillnaden mellan passivt och aktivt förvaltade fonder är 

att den första försöker spegla eller följa ett referensindex medan den andra aktivt försöker 

avvika från marknaden genom att riskanpassa, byta innehav eller göra frekventa transaktioner. 

De aktivt förvaltade fonderna har debatterats flitigt den senaste tiden och flera skandaler har 

förekommit 

 

Syftet är att undersöka vilka aktivitetsmått, kostnad och risk som påverkar fondernas prestation 

i form av avkastning. Resultatet ska sedan kunna avgöra vilka mått som bör presenteras av 

fondbolag och användas av investerare för att göra rationella beslut på den svenska marknaden. 

För att besvara syftet och undersöka problematiken användes en kvantitativ ansats. Data 

samlades in för beräkning av Sharpekvot som ställdes mot Aktiv risk, Active share, 

Omsättningshastighet och Normanbelopp.  

 

Active share och Omsättningshastighet visade ett signifikant orsakssamband med Sharpekvot 

vilket innebär att en ökad aktivitet hos fonder genererar en högre prestation. Aktiv risk visade 

inte på något signifikant samband dock visade måttet en hög korrelation med Active share 

vilket betyder att de i stort sett säger samma sak. Det tyder på att även detta mått kan påverka 

den riskjusterade avkastningen. Kostnadsmåttet Normanbelopp påverkade inte avkastningen 

vilket visar på att fonder med högre avgifter inte behöver betyda en bättre prestation. Skillnaden 

i avkastning mellan aktiv och passiv förvaltning gav olika resultat. Fonderna delades in i två 

kategorier; Sverigefonder och Sverigefonder små-/medelstora bolag. I den första kategorin 

visade genomsnittet av de aktivt förvaltade fonderna en högre avkastning. I den andra 

jämfördes fonderna mot sitt referensindex där det var tydligt att genomsnittet inte slog index.  
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Abstract 

The Swedish mutual fund market is constantly growing, due technological development and 

innovation. The majority of the mutual funds in the market are actively managed despite the 

fact that the popularity of the index funds has grown in the recent years. The difference between 

passive and actively managed mutual funds is that the first attempts to reflect or follow a 

benchmarking index while the other actively tries to deviate from the market by adjusting risk, 

changing holdings or by making frequent transactions. The actively managed mutual funds 

have been debated extensively lately and several scandals have occurred.  

 

The purpose is to investigate the measurements of activity, cost and risk that affect the 

performance of the mutual funds in terms of returns. The result should then determine which 

measures should be presented by mutual fund companies and used by investors in order to 

make rational decisions on the Swedish market. To answer the purpose and investigate the 

problem, a quantitative approach was applied. Data was collected to calculate the Sharpe ratio 

which was opposed to Active share, tracking error, Turnover and Normanbelopp. 

 

Active share and turnover revealed a significant causal relationship with Sharpe ratio which 

means that increased mutual fund activity generates higher performance. Tracking error 

displayed no significant causal relationship, however, the measure showed a high correlation 

with Active share, which means that the two measurements discloses the same thing. This 

indicates that this measure may also affect the risk adjusted return. The cost measurement 

Normanbelopp, did not affect the return, which means that mutual funds with higher fees does 

not result in a better performance. The difference in return between active and passive 

management had various results. The mutual funds are divided into two categories; Swedish 

large cap and Swedish small and medium-sized companies. In the first category, the average 

of the actively managed mutual fund displayed a higher return. In the other, the mutual funds 

were compared to a benchmarking index, where the average did not outperform index.  
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Förord 

Vi vill tacka våra opponenter och särskilt vår handledare Ogi Chun som bidragit till 

uppsatsens kvalité med insiktsfulla kommentarer genom hela arbetsprocessen. Vi vill även 

rikta ett tack till Södertörns Högskolas bibliotek som bidragit med de resurser som krävts för 

att göra studien genomförbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppslista 

 
1. Referensindex 

Kallas även jämförelseindex och kan ses som ett riktmärke eller referens som används för att 

utvärdera fonders förvaltningsresultat. Indexet består vanligtvis av en sammansättning av olika 

branscher och marknader. 

 

2. Marknadsanomalier 

På finansiella marknader definieras anomalier som situationer där exempelvis ett värdepapper 

strider mot begreppet effektiva marknader. Det kan exempelvis handla om över- och 

undervärderingar hos olika värdepapper. 

 

3. Closet indexing 

Fonder som har en Active share under 60 procent beskrivs som dolda indexfonder, detta för att 

graden av aktivitet, eller avvikelsen från referensindex inte är tillräckligt stor. 

 

4. Active share 

Ett aktivitetsmått som visar till vilken grad en fond avviker från sammansättningen av bolag 

hos ett referensindex. Anges i procent mellan 0-100. 

 

5. Aktiv risk 

På engelska kallas måttet för Tracking error och det mäts i form av standardavvikelse hos 

skillnaden i avkastning mellan fonden och referensindex. 

 

6. Asymmetrisk information 

Innebär att en av parterna i en ekonomisk transaktion besitter en större kunskap gentemot den 

andra. Asymmetrisk information uppenbarar sig ofta mellan säljare och köpare, där säljaren 

ofta har en större kunskap än köparen. Nästan alla ekonomiska transaktioner innefattar 

informationsasymmetrier.  

 

7. Volatilitet 

Ett statistiskt mått på spridning av avkastningen hos exempelvis ett värdepapper eller 

marknadsindex som vanligtvis mäts i form av standardavvikelse, generellt så gäller det att ju 

högre volatiliteten, desto mer riskabelt är värdepappret.  

 

8. Riskjusterad avkastning 

I den här studien anges den riskjusterade avkastningen som prestation eller Sharpekvot, vilket 

är ett mått på en fonds avkastning med hänsyn till den tagna risken. 

 

9. Omsättningshastighet 

Ett mått som under en tolvmånadersperiod mäter andelen köpta och sålda värdepapper i 

förhållande till fondförmögenheten. Anges i gånger (ggr).  

 

10.  Normanbelopp 

Ett kostnadsmått som är en prognos för kostnaden att månadsspara 1000 kronor under en 

tioårsperiod i en fond. Beloppet anges i kronor.   

 

 

 



 
 

11. Truly Active 

En fond vars Active share ligger på 60 procent eller högre. Avviker tillräckligt mycket från 

referensindex för att kunna kallas verkligt aktiv.   
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1. Inledning 
 

Inledningsvis ges en överblick över den svenska fondmarknaden och dess utveckling. Vidare 

görs en teknisk och fundamental genomgång av aktiv och passiv förvaltning där skillnader och 

likheter förklaras med hjälp av marknadsteorier. Problemdiskussionen tar sedan upp 

anomalier, ineffektivitet och behandlar teorier som rör kostnader att investera i fonder samt 

forskning på området som ser till graden av aktivitet hos aktivt förvaltade fonder. Slutligen 

diskuteras hur mått och teorier ska appliceras i verkligheten som föranleder syftet med 

studien.   

 

1.1 Bakgrund 
 

År 1979 fanns det bara 17 fonder med en förmögenhet på en miljon (Fondbolagens förening, 

u.å). I utgången av 2016 var den totala fondförmögenheten i Sverige på rekordnivåer och 

uppmättes till 3 568 miljarder kronor (Fondbolagens förening, 2017). Flera bidragande faktorer 

har påverkat den positiva utvecklingen av antalet fonder på marknaden. De fyra storbankernas 

dominans har minskat och stora delar av sparandet går istället till fondbolag med pensions- och 

försäkringsanknytning. Orsaken till detta är att Sverige är ett av få länder som gör det möjligt 

att direkt investera i fonder till den allmänna pensionen. En annan bidragande faktor till det 

ökade fondsparandet är teknikutvecklingen som gett upphov till så kallade fondtorg. Genom 

dessa har nya aktörer lättare kunnat erbjuda sina kunder ett bredare utbud med både egna och 

externa fonder utan att ha egna distributionsnät. Tidigare var direktsparande hos ett fondbolag 

det dominerande tillvägagångssättet, idag är möjligheterna större. En investerare har flera olika 

sparformer att välja mellan, såsom kapitalförsäkring, investeringssparkonto, tjänstepension och 

premiepension (Fondbolagens förening, u.å).  

 

Enligt fondbolagens förening finns det drygt 2500 fonder tillgängliga på marknaden som 

privata aktörer kan investera i. De allra flesta är aktiefonder vilket betyder att 75 procent av 

innehavet är aktierelaterat. Vanligast inom kategorin är Sverigefonder, därefter branschfonder, 

globala fonder och fonder som investerar i Europa eller Nordamerika (Swedsec u.å). Fonder 

som investerar i tillväxtmarknader är mindre vanligt men blir allt mer populära. Det finns 

fonder som både förvaltas passivt, så kallade indexfonder och fonder som förvaltas aktivt på 

den svenska marknaden. I de fonder som aktivt förvaltas väljer förvaltaren ut de värdepapper 

som beräknas generera bättre avkastning i framtiden. Skillnaden mot en indexfond är 

avsaknaden av denna typ av analys, istället förvärvas eller speglas värdepapper som utgör ett 

index eller marknad (Hård af Segerstad & Pettersson, 2014). Den svenska fondmarknaden 

domineras idag av aktivt förvaltade fonder. Av det samlade kapitalet som investeras i 

Sverigefonder utgör aktivt förvaltade fonder 89 procent och passivt förvaltade indexfonder elva 

procent. Indexfonderna har ökat konstant i popularitet de senaste tio åren. Sedan 2010 har 

nettoförmögenheten i dessa fonder mer än fördubblats (Hård af Segerstad & Pettersson, 2014). 

 

Målet för en indexfond är att den skall följa ett fastställt referensindex1 och dess 

värdeutveckling. Indexet som skall följas kan exempelvis vara ett globalt aktieindex, 

branschindex eller ett geografiskt begränsat index. Genom att köpa företag efter storleken som 

utgörs av ett börsindex så kan den passiva fondens tillgångar spegla sammansättningen av det 

valda indexet. Eftersom förvaltningen kan ske utan omfattande analyser och mer mekaniskt än 

en aktivt förvaltad fond så hålls lägre kostnader. Det krävs dock en viss form av 

                                                           
1 Se begreppslista: Referensindex 
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förvaltningsarbete. Indexfonden måste kontinuerligt justeras för att spegla de tillgångar i det 

index som skall följas. Detta har att göra med att sammansättningen för indexet förändras. 

Förändringar som bolagshändelser, nyemissioner och utdelningar skapar också krav på 

justering (Hård af Segerstad & Pettersson, 2014); (Gustafsson & Nuñez, u.å). 

 

Den effektiva marknadshypotesen som presenterades för forskarvärlden 1970 av 

nobelpristagaren Eugene Fama kan sägas vara grundstenen för indexförvaltning. Teorin säger 

att all information som finns tillgänglig för marknaden avspeglas direkt i tillgångens pris. 

Därmed kan ingen tillgång vara över eller undervärderad. Om det inte finns någon 

felprissättning beror överavkastning i förhållande till marknaden antingen på tur eller på ett 

större risktagande (Fama, 1970). Nämnvärd kritik mot teorin är bland annat att forskningen 

inte kunnat bevisa varför det uppstår marknadsanomalier2. Ett exempel är den så kallade 

“Januarieffekten” då börsen tenderar att gå bra under årets första månad. En förklaring till detta 

kan vara de psykologiska drivkrafter som påverkar oss människor vid investeringsbeslut 

(Claesson, 1987. s.209).  

 

En annan forskare vid namn Robert Shiller (2015) motsätter sig inte Famas teori att marknaden 

är effektiv på kort sikt, men menar att det på längre sikt kan uppstå både över- och 

underreaktioner på marknaden. Bubblor eller recessioner kan uppstå på grund av geopolitisk 

oro, extrema händelser eller andra faktorer som påverkar en ekonomi på makronivå. När en 

aktiekurs avviker från det normala och det inte går att förklara dess värde fundamentalt öppnas 

möjligheterna för en förvaltare att utnyttja detta (Hård af Segerstad & Pettersson, 2014); 

(Shiller, 2015).  

 

En förvaltares mål är att generera en framtida avkastning som överträffar marknadens 

genomsnittliga utveckling. Aktivt förvaltade fonder arbetar därför “aktivt” för att avvika ett 

referensindex sammansättning och dess avkastning (Gustafsson & Nuñez, u.å). Detta bygger 

på en övertygelse om att tidskrävande analyser och annat bakgrundsarbete ska leda till 

investeringsbeslut och investeringar som ger möjlighet att slå marknadens generella 

avkastning. På grund av avvikelsen från index har portföljerna som förvaltarna väljer ofta en 

högre risk för investerarna (Gordon & Alexandre, 2010).   

 

Aktivt förvaltad fond behöver inte betyda att det är en hög omsättning på tillgångarna inom 

fonden. Ordet aktiv kommer också från den aktiva process som förvaltaren gör när innehavet i 

fonden ska väljas. Två typer av strategier kan användas, den ena är tillväxtförvaltning och den 

andra är värdeförvaltning. Tillväxtförvaltare har som syfte att finna ett företag med positiv 

utveckling samt en stark ihållande vinsttillväxt. En värdeförvaltad fond går ut på att lokalisera 

undervärderade företag, med andra ord företag vars aktiekurs är lägre än vad ekonomisk analys 

kan förklara, eftersom dessa typer av företag kan inneha utvecklingspotential (Hård af 

Segerstad & Pettersson, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det totala fondutbudet ökar konstant, trots att indexfonder under det senaste decenniet vuxit i 

popularitet är majoriteten på marknaden fortfarande aktivt förvaltade. Den vetenskapliga 

debatten kring aktiv och passiv förvaltning har pågått sedan länge och ämnet är väl 

omdiskuterat (Omberg & Thedéen, 2016). De flesta forskningsresultaten pekar dock på att 

                                                           
2 Se begreppslista: Marknadsanomalier 
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majoriteten aktiv förvaltade fonder inte presterar bättre än den genomsnittliga indexfonden 

(Petajisto, 2013). Detta motsätter sig den utveckling, med en hög andel aktivt förvaltade fonder, 

som vi ser på marknaderna idag. William Sharpe visade redan 1966 i en studie på den 

amerikanska marknaden att aktivt förvaltade fonder inte är värda sitt pris.  

 

Vidare visade Otten och Bams (2002) att samma sak gällde på den europeiska marknaden 

perioden 1991–1998. Harry Flam och Roine Vestman (2014) gjorde en studie på den svenska 

marknaden och kom visserligen fram till, liksom forskaren Russ Wermers (2000), att det fanns 

aktiva fonder som kunde prestera bättre än index. Problemet var dock att förvaltningsavgifter 

och andra administrativa kostnader oftast “åt upp” den överavkastning som den aktiva 

förvaltningen genererade. Enligt en undersökning gjord av finansinspektionen där de 

granskade 25 aktivt förvaltade Sverigefonder, spelade avgiften en avgörande roll för fondens 

möjlighet att överträffa index. Enligt deras tolkning var höga fondavgifter något som sällan 

lönar sig för spararna. FI hittade även rent av missvisande siffror när det gäller grad av aktivitet 

hos fonderna (Noréus, 2015); (Dagens Industri, 2016).  

 

I en artikel från Morningstar beskriver Mathieu Caquienau (2016) ett problem med dolda 

indexfonder, även kallat Closet indexing3, som är en vanlig beteckning använd bland 

fondexperter. Ordet används som beskrivning av fonder som till ytan framför sig som aktivt 

förvaltade, men som i själva verket inte skiljer sig tillräckligt mycket från ett jämförelseindex 

för att definieras som det. Idag finns det ett antal verktyg för att kunna observera ifall en fond 

efterliknar sitt jämförelseindex, som exempelvis Active share4 R-kvadrat och Aktiv risk5 Med 

hjälp av Active share kan man mäta till vilken grad fonden är aktivt förvaltad för att kunna 

identifiera fonder som ligger nära jämförelseindex. Medan Aktiv risk och R-kvadrat baseras på 

historisk avkastning och redogör en portföljs avvikelse från index (Caquienau, 2016). 

 

Med en Active share på 60 procent drogs en linje mellan passiva fonder och aktivt förvaltade 

fonder. Gränsvärdet presenterades av Martijn Cremers och Antti Petajisto (2009) och har blivit 

en effektiv standard inom branschen, detta gäller dock enbart om jämförelseindexet är 

väldiversifierat. Aktivt förvaltade fonder har som regel högre avgift än passiva indexfonder 

(Cremers & Petajisto, 2009).  

 

Det blir problematiskt när de “aktiva” fonderna ligger för nära jämförelseindex samtidigt som 

avgifterna ligger i samma nivå eller högre än verkligt aktivt förvaltade fonder. Morningstar 

gjorde en undersökning där man tittade på Active share hos fonder i Europa. I studien drog 

Morningstar som slutsats att 20.2 procent av de fonder som utger sig för att vara aktiva hade 

en Active share nivå lägre än 60 procent. Avgifterna identifierades också för de dolda 

indexfonderna och uppmättes till samma nivå som de verkligt aktiva fonderna. Med andra ord 

konstaterade man att kostnaden per Active share ligger på en mycket högre nivå hos de dolda 

indexfonderna i jämförelse med övriga fonder (Caquienau et al, 2016).  

 

Ett tydligt exempel taget från den svenska marknaden då fonder inte visats sig vara så aktiva 

som de utger sig för att vara är Swedbank Robour skandalen. Ledningen ska felaktigt ha 

marknadsfört flera av sina fonder som aktivt förvaltade, när de i själva verket varit passivt 

förvaltade, så kallade indexfonder.  Ett uttalande från deras ledning att deras aktivt förvaltade 

fonder har varit indexnära och att chansen att slå index varit extremt låga satte fart på debatten. 

                                                           
3 Se begreppslista: Closet indexing 
4 Se begreppslista: Active share 
5 Se Begreppslista Aktiv risk 
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Kritiken kom från flera håll och föreningen Aktiespararna lämnade in en anmälan mot 

Swedbank till allmänna reklamationsnämnden. Föreningen krävde att de avgifter som tagits ut 

för aktiv förvaltning skulle betalas tillbaka till kunderna (Rognerud, 2015).    

 

Liknande problem återfinns i det svenska pensionssystemet. Premiepensionen är en liten del 

av den allmänna pensionen där den enskilde har chans att göra ett aktivt val hur pengarna ska 

placeras. Det stora utbudet av fonder har dock nackdelar, dels eftersom det blir svårare att göra 

ett bra val, men också att det har öppnat upp för oseriösa aktörer på marknaden. Sparare har 

blivit berövade sina pensionspengar medan förvaltare blivit rika på andras bekostnad. Det 

svenska systemet är extremt i förhållande till andra länder och har bidragit till ett sämre 

investeringsskydd för pensionsspararna. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll uttrycker 

sig i en artikel från Dagens Nyheter att man inte skall behöva vara finansexpert för att pengarna 

ska hamna rätt (Davidsson, 2017).  

 

Finansmarknadsminister Per Bolund menar i en artikel i Svenska Dagbladet att den svenska 

fondmarknaden är ett stort misslyckande (Bergh, 2015). I en effektiv marknad, på mellanstark 

nivå som den svenska, har det visat sig svårare för aktiv förvaltning att prestera bättre än index 

(Flam & Vestman, 2014). Trots detta är det en vanligt förekommande uppfattning hos 

allmänheten att aktiv förvaltning skapar mervärde. Förklaringen kan sägas ligga i hur 

branschen på ett missvisande sätt kommunicerar med marknaden (Bergh, 2015). Även 

finansinspektionen diskuterar problematiken kring hur fondbolagen redovisar fondinformation 

till konsumenterna. Otydliga faktablad och svårtolkad information, där förvaltningen beskrivs 

vagt eller generellt är ofta förekommande, vilket bidrar till informationsasymmetri6 på 

marknaden (Noréus, 2015); (Dagens Industri, 2016); (Omberg & Thedéen, 2016).  

 

Det kan därför inte sägas vara självklart vad investerare bör utgå ifrån när de gör aktiva val på 

den svenska fondmarknaden. Trots tidigare forskning på utländska marknader, likaså den 

svenska, krävs ytterligare utredning inom området (Petajisto, 2013); (Rydén, 2016). Personliga 

preferenser såsom sparhorisont eller kunskapsnivå är givetvis bidragande faktorer till den 

enskilda investeraren val, men är mindre intressant då de kraftigt varierar från person till person 

(Shleifer, 2000). Vid undersökning av den svenska marknaden bör en rimlig sparhorisont väljas 

utifrån den genomsnittlige investeraren. Volatilitet7 är ett vanligt förekommande fenomen på 

aktiemarknaden, men denna typ av risk kan reduceras med hjälp av en längre 

placeringshorisont. Kortare sparhorisont än fem år är inte att eftertrakta när det gäller 

aktiefonder eftersom de betraktas som ett av de mest riskfyllda investeringsalternativen (Van 

Horne & Parker, 1967). 

 

Vid jämförelse av fonder kan en mer rättvisande bild skapas om fonderna uppvisar likvärdiga 

förutsättningar när det gäller skattesituation och andra legala förpliktelser, därför är en viktig 

aspekt att fondbolagen har sitt legala säte i samma land (Collectum, u.å). Jämförelsen blir också 

mer exakt om fonderna förvaltar tillgångar inom en geografisk avgränsad marknad, där samma 

grad av marknadseffektivitet råder (Fama, 1970). Den specifika marknaden i sig skulle annars 

påverka varje enskild fond. Detta eftersom det är lättare för aktivt förvaltade fonder att prestera 

bättre än index om marknaden är ineffektiv och därmed svårare i en effektiv marknad (Malkiel, 

1995); (Shiller, 2015).  

 

                                                           
6 Se begreppslista: Asymmetrisk information 
7 Se begreppslista: Volatilitet 
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Gemensamt för samtliga fonder oavsett aktiv eller passiv förvaltning är att risknivån kommer 

påverka den möjliga avkastningen. Anledningen till det är att det finns ett tydligt samband 

mellan risk och avkastning, det menade Markowitz redan (1952) med användandet av 

portföljteorin och Sharpe (1966) när han mätte avkastning per enhet risk. Därmed är den totala 

risken något som ska tas i beaktande och avkastningen bör därför riskjusteras för en bättre 

jämförelse. Trots att riskjusterad avkastning8 ger en mer rättvisande bild över en fonds 

prestation används den inte alltid av förvaltare eller vid jämförelse av fonder. Tyvärr är 

anledningen i många fall att förvaltare försöker sälja in en förskönad bild av verkligheten 

(Bodie et al, 2014). 

 

Den här studien utgår från de rådande förhållandena på den svenska fondmarknaden som ger 

incitament till att undersöka vad som gör en fond framgångsrik. Till skillnad från tidigare 

forskning där avkastning har ställts mot kostnad som i exempelvis Sharpes (1966) eller Flams 

och Westmans (2014) studier, så har aktivitet tagits med som en ytterligare aspekt. I Cremers 

och Petajistos forskning (2009) ställdes avkastning mot enstaka former av aktivet, vilket i den 

här studien har kompletterats med ytterligare aspekter av aktivitet för att undersöka vilken typ 

av fondförvaltning som skapar god avkastning. Eftersom den svenska marknaden uppvisar 

stora brister i form av informationsasymmetri och ineffektivitet. (Omberg & Thedéen, 2016), 

skapas därmed den naturliga frågan att ställa.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka mått påverkar en fonds prestation och hur kan dessa användas vid val av förvaltning samt 

ge upphov till förbättringar på den svenska fondmarknaden?  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 
 

Levererade aktiv eller passiv förvaltning i genomsnitt bäst avkastning och riskjusterad 

avkastning perioden 2012–2016 och hur stor andel av fonderna kan anses som verkligt aktiva? 

 

Vilka aktivitet- samt kostnadsmått har en signifikant påverkan på den riskjusterade 

avkastningen och går det med hjälp av analysen stödja resultatet av vilken typ av 

fondförvaltning som uppvisade bäst prestation? 

 

Hur kan måtten reducera eller motverka informationsasymmetrin som råder mellan 

fondförvaltare och investerare på den svenska marknaden? 

 

1.4 Syfte 
 

Att ur en investerares perspektiv diskutera aktiv och passiv förvaltning genom att undersöka 

hur kostnad och grad av aktivitet förklarar en fonds prestation. 

 

 

 

                                                           
8 Se begreppslista: Riskjusterad avkastning 
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1.5 Avgränsningar 
 

I studien undersöks enbart aktiefonder med fokus på den svenska marknaden, kravet för de 

fonder som undersöks är också att fondförvaltaren har sitt legala säte i Sverige.  

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är uppbyggd efter den logiska dispositionen. Nedan presenteras de olika avsnittet 

för att ge en överblick över strukturen och underlätta för läsaren. 

 

Teori: Inleds med en diskussion om marknadsteorier och därefter avkastning, risk, samt 

aktivitet och kostnad. Agentteorin och asymmetrisk information presenteras också. Avsnittet 

avslutas med en litteraturgenomgång av tidigare forskning och sammanfattas i en teoretisk 

referensram. 

 

Metod: En kvantitativ ansats valdes för att genomföra studien. De mått som används och testas 

i regressionsanalysen tas upp och diskuteras. Avsnittet avslutas med en reflektion av den 

använda metodiken och studiens trovärdighet.  

 

Resultat: Avsnittet består inte av några större resonemang, utan en ren presentation av resultatet 

av; det insamlade materialet, regressionsanalys och fondranking.  

 

Analys: Det empiriska resultatet analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

Slutsatser: Här presenteras de huvudsakliga slutsatserna som härletts från resultatet och 

analysen genom att besvara studiens undersökningsfrågor. 

 

Slutdiskussion: I detta avsnitt setts slutsatserna i ett större perspektiv utifrån; den svenska 

marknaden, den privata investeraren, politiker och pensionssystemet. Här presenteras också 

vidare forskning.  

 

Källförteckning: Presenteras i alfabetisk ordning. 

 

Bilagor: En sammanställning av data presenteras i en överskådlig tabell som används att bistå 

resultatavsnittet och analysdelen. 
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2. Teori 
 

Här följer en genomgång av de teorier som ger en förenklad bild av verkligheten och används 

för att kunna behandla och analysera problematiken i studien. Till en början lyfts de teorier 

som diskuterar aktiv och passiv fondförvaltning samt marknaden fram. De efterföljs av teorier 

som behandlar avkastning, risk, aktivitet, kostnad och principal-/agent problematiken samt 

informationsasymmetri. Avsnittet avslutas och sammanfattas i en teoretisk referensram.  

 

2.1 Samspelet mellan Aktiv- och passiv förvaltning 
 

Marknader där det går att handla i indexfonder har visat sig vara mer effektiva än andra 

marknader (Cremers et al, 2013). Förklaringen är att det uppstår en prispress som gör att de 

aktivt förvaltade fonderna måste skapa överavkastning i förhållande till den genomsnittliga 

marknadsavkastningen. För att indexförvaltning skall fungera optimalt krävs det att aktiv 

förvaltning förekommer på marknaden. Utan de aktivt förvaltade fonderna riskerar indexen att 

försämras och dynamiken på marknaden likaså. Med det skapas en trögrörlighet som leder till 

att resurserna allokeras fel och går till de indextunga företagen istället för de nystartade där 

kapitalet behövs (Cremers et al, 2013).  

 

Om marknaden domineras av aktiv förvaltning innebär det en hög konkurrens och effektiv 

prissättning. Det är svårt för en förvaltare att hitta undervärderade tillgångar som slår 

marknadens genomsnitt. Därmed växer behovet av kostnadseffektivitet som indexfonderna 

bidrar med. När populariteten för indexfonder ökar öppnas återigen möjligheten för 

felprissättningar på marknaden och aktiva förvaltare kan förväntas lyckas bättre än 

genomsnittet. Förhållandet mellan index och aktiv förvaltning kan ses som en växelverkan för 

att skapa jämvikt på marknaden (Cremers et al, 2013).  
 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 
 

2.2.1 Eugene Fama (1970) 
 

Den effektiva marknadshypotesen som diskuterades av Fama (1970) menar att det är omöjligt 

för en investerare att på kort och lång sikt kunna prestera bättre än marknaden. Teorin 

förespråkar att marknaden är effektiv eftersom all information som finns tillgänglig på 

marknaden reflekteras direkt i tillgångens pris. Hypotesen delas in i tre effektivitetsgrupper; 

svag, medelstark samt den starka formen av effektivitet. 

 

Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att information från den historiska 

utvecklingen är vad som styr priset på ett värdepapper eller tillgång. Det pris som återfinns är 

en spegling av all historisk information gällande tidigare priser. Eftersom historisk 

prisinformation är den information som är lättast att få tag på, utgör det den svagaste formen 

av effektivitet. Om det hade varit möjligt att generera stora vinster genom att avläsa mönster 

ur historisk avkastning så hade alla gjort det och detta skulle leda till att den förtjänst som var 

möjlig snabbt skulle försvinna. Fama (1970) menar att framtida avkastning inte går att förutspå 

utifrån den svaga formen av information. Vilket innebär att investerare inte skall kunna 

använda historiska priser för att generera en framtida vinst.  
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Den medelstarka formen menar att priset på ett värdepapper inte enbart speglas av historisk 

prisinformation utan även av all tillgänglig marknadsinformation. Denna form innefattar därför 

både historiska priser samt den information som finns tillgänglig för allmänheten. Exempel på 

denna typ av information kan vara i form av framtidsvisioner för företagen, finansiella 

rapporter samt information om aktieutdelning.  Detta gör att priserna effektivt förändras av den 

information som finns tillgänglig för allmänheten (Fama, 1970). I den starka formen av 

effektivitet menar Fama (1970) att priset på tillgången innehåller all information som finns 

tillgänglig på marknaden. Ingen har någon fördel på marknaden eftersom alla investerare har 

tillgång till exakt samma information. Det gäller även “insiderinformation” som ledningen eller 

personer inom företaget besitter som görs offentlig till allmänheten. Det kan förekomma att 

investerar innehar insiderinformation, vilket är information som inte har blivit tillgänglig för 

offentligheten. Detta skapar en påverkan på de starka och medelstarka formerna av effektivitet 

(Fama, 1970). De olika formerna utgör subgrupper av information, där den svaga formens 

historiska priser utgör en subgrupp för den medelstarka formens allmänt publicerade 

information och denna i sin tur utgör en subgrupp av all information hos den starka formen av 

effektivitet.  

 

2.3 Finansiella beteendemönster  
 

2.3.1 Andrei Shleifer (2000) 
 

Det finns tre förutsättningar för effektiva marknader; rationalitet, oberoende avvikelse från 

rationalitet samt arbitrage. Shleifer själv menar dock så som många andra forskare att ingen av 

tre förutsättningarna håller i verkligheten. Rationalitet förutsätter att personer alltid kommer att 

agera rationellt. Om ny information släpps på marknaden så skall samtliga investerare justera 

sin uppskattning om aktiekursen på ett rationellt sätt. Att vara fullt rationell är för tids- och 

resurskrävande vilket innebär att det är omöjligt att vara i den verkliga världen.  

 

Psykologer har länge argumenterat för att människor avviker från rationalitet baserat på ett 

antal grundläggande principer. Man menar att två av dessa direkt kan appliceras till 

marknadseffektivitet och finansiering. Den första principen är representativitet där personer 

drar slutsatser som baseras på otillräckliga data, eller rentav för starka slutsatser av tillgänglig 

information, vilket kan orsaka att finansiella bubblor bildas. Exempelvis kan en för optimistisk 

syn av information leda till överprissättning. Denna typ av reaktion orsakas ofta av ett 

flockbeteende då människor tenderar att ”göra som alla andra”. 

 

Den andra är konservatism där personer är för långsamma med att justera sin tro efter att den 

nya informationen är tillgänglig på marknaden. I rapporter har det noterats att priser justeras 

långsamt till ny information som presenterats och att det kan ha att göra med att investerare 

agerar konservativt.   

 

När det kommer till arbitrage så skulle marknadseffektivitet upprätthållas om de professionella 

arbitragehandlarna dominerade amatörernas spekulationer. Om en professionell investerare 

agerar rationellt och finner undervärderade värdepapper så köps dessa samtidigt som de 

korrekta eller övervärderade värdepapperna säljs. Med detta så skapas en jämvikt på 

marknaden då de professionella investerarnas handel blir en motpol gentemot amatörernas 

spekulationer. I verkligheten är riskerna och problemen dock större än vad som antyds. Om 
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amatörerna tar en motsatt position gentemot de professionella investerarna så skulle priserna 

justeras till rätt nivå, men detta skulle enbart ske om det finns ett förhållandevis litet antal 

amatörer gentemot de professionella. För att detta skulle fungera i verkligheten, där det finns 

ett stort antal amatörer och ett litet antal professionella investerare, så skulle de sistnämnda 

behöva ta stora riskfyllda positioner (Shleifer, 2000). 

 

2.3.2 Robert J. Shiller (2015) 
 

Vidare beskriver en annan forskare, Robert Shiller (2015) hur prisbubblor och depressioner 

kan leda till över och undervärdering av aktiekursen. Shillers “Irrational exuberance” avser att 

beskriva situationer där exempelvis aktiekursen frångår det som kan anses som normalt. Shiller 

beskriver Irrational exuberance som den psykologiska grunden för en spekulativ bubbla. Han 

definierar bubblan som en situation i vilket nyheter om en prisökning uppmuntrar investerare 

till entusiasm. Informationen sprider sig sedan från person till person samtidigt som den 

förstärks och leder in ännu fler investerare. Trots att det finns tvivel om värdet på själva 

investeringen så lockas fler investerare på grund av “gambler’s excitement” samt en avund på 

andras framgång (Shiller, 2015).  

 

2.4 Risk och Avkastning 
 

Det har visat sig att människor har olika syn på begreppet risk. I finansiella sammanhang 

definieras risk som volatilitet vilket visar svängningar i tillgångens pris, exempelvis i en fond- 

eller aktiekurs. Ju större svängningar i tillgångens pris desto högre risk. Det vanligaste sättet 

att beräkna volatilitet vilket innebär den totala risken för en tillgång är genom att mäta dess 

standardavvikelse. Det är ett statistiskt mått som visar hur de olika värdena avviker från 

medelvärdet. I detta sammanhang handlar det om avvikelse från medelavkastningen (Hillier et 

al, 2016). Aktier anses vara en av de mest riskfyllda tillgångar att investera i och likaså 

aktiefonder. Det går att minska risken genom att investera med en längre sparhorisont eftersom 

kortsiktiga rörelser förekomma utan att den som äger tillgången behöver göra några förluster. 

Genom att sprida sina tillgångar mellan olika marknader och tillgångsslag, det vill säga 

diversifiera, kan en investerare också minska risken (Markowitz, 1952). Olika inställningar till 

risk förekommer ofta och varierar. Förlustaversion som innebär att en förlust känns tyngre än 

en vinst gör att människor skyr risk. Riskaversion innebär däremot att en investerare agerar 

fullt rationellt och inte tar onödig risk utan att få betalt för denna. Det kan därför sägas finnas 

ett samband mellan risk och avkastning i detta fall och det är forskarna inom området eniga om 

(Hillier et al, 2016). 

 

William Sharpe visade i sin studie från 1966 hur avkastningen beror på tillgångens risk genom 

att undersöka fonders avkastning i förhållande till deras volatilitet på den amerikanska 

marknaden 1954–1963. Genom att använda det som senare skulle kallas för Sharpekvot kunde 

avkastning per enhet risk mätas och en mer rättvis bild av fondernas prestation kunde därmed 

presenteras. Dessutom stärktes teorierna kring det kausala sambandet mellan risk och 

avkastning (Sharpe, 1966) 
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2.4.1 Den moderna portföljteorin 
 

2.4.1.1 Harry Markowitz (1952). 
 

Teorin förutsätter att en investerare är riskavers vilket betyder att det alternativet med lägst risk 

skulle väljas vid ett val mellan två investeringsalternativ. En högre risk är därmed enbart ett 

alternativ om avkastningen förväntas stiga proportionerligt med den ytterligare risk som tas 

(Hillier et al, 2016). Harry Markowitz (1952) menar att det finns två typer av portföljrisk. En 

av dessa är bolagsrisken vilket också kallas för den osystematiska risken, den andra är 

marknadsrisken och förklaras som den systematiska risken. Marknadsrisken innebär 

förändringar i konjunkturen, olika världshändelser som påverkar ekonomin, råvarutillgångar 

samt räntor eller prisers förändring. Bolagsrisken eller den osystematiska risken som är specifik 

för en bransch eller ett bolag, kan exempelvis handla om en likviditetsbrist för företaget 

(Markowitz, 1952). Vidare förklarar Markowitz (1952) att det är viktigt för en investerare att 

diversifiera sig, genom att sprida sina tillgångar kan en investerare minska den osystematiska 

risken och på så sätt minska portföljens risk. En investerare kan därmed besluta vilken risk som 

denna är villig att ta, större risk innebär högre förväntad avkastning medan mindre risk 

genererar en lägre förväntad avkastning. Det gäller dock enligt Markowitz (1952) att 

diversifiera på ett korrekt sätt. En investerare kan sprida risken genom att investera i ett flertal 

olika värdepapper men det skapar problem om dessa är korrelerade med varandra.  Ett exempel 

på detta är om innehaven som en investerare väljer till sin portfölj är relaterade eller befinner 

sig inom samma bransch eller marknad. Det är därför inte bara antalet värdepapper som har en 

betydelse för risken utan att de placeras i olika branscher som inte har en stark korrelation 

mellan varandra. Genom att investera i tillgångar som inte har någon samverkan kan en 

investerare bibehålla eller öka sin avkastning samtidigt som risken sänks. (Markowitz, 1952). 

 

 

2.5 Aktivitet 
 

Traditionellt har Aktiv risk använts som mått för att beskriva en fonds aktivitet (Nilsson, 2007). 

Idag har fler mått introducerats på marknaden bland annat Active share och 

Omsättningshastighet. 

 

En anledning till intresset för aktivitetsmått är det växande antalet indexfonder på den 

internationella- liksom den svenska marknaden. Kraven har ökat för aktivt förvaltade fonder 

att leverera överavkastning, för att uppnå detta kan fondförvaltare sänka kostnaderna eller öka 

fondens aktivitet. För att öka aktiviteten måste fonden avvika från dess referensindex, öka 

risken eller omsättningen genom att sälja och köpa innehav (Cremers et al, 2013). 

 

Ett sätt att studera förhållandet mellan risk och avkastning i samband med aktiv förvaltning är 

genom den aktiva risken. Tanken är att fondförvaltaren försöker dra nytta av starka 

marknadssektorer och anomalier på marknaden genom att ombalansera innehaven i fonden. 

Om fonden investerar i specifika branscher i förhållande till referensindex så ökar därmed den 

aktiva risken (Cremers & Petajisto, 2009). Aktiv risk mäter skillnaden i standardavvikelse och 

avkastning hos fonden jämfört med dess referensindex; ju bättre följsamhet fonden har mot sitt 

referensindex desto lägre Aktiv risk och en större avvikelse innebär därför en högre (Ammann 

& Zimmerman, 2000). 
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Genom att studera proportionen av innehav som inte återfinns i fondens referensindex, går det 

att utläsa hur aktiva förvaltarna är när det gäller att göra professionella bedömningar och välja 

ut innehav som anses kunna slå marknadens avkastning (Cremers et al, 2013). Cremers och 

Petajisto (2009) introducerade måttet Active share när de studerade aktiviteten hos fonder på 

flera internationella marknader. Avvikelse från referensindex uppmättes i en procentsats där 

gränsdragningen gjordes på 60 procent för att en fond ska anses som aktivt förvaltad. Studien 

visade att många fonder beskrev sig som aktivt förvaltade trots att de hade en Active share 

under 60 procent vilket Cremers och Petajisto kallade “Closet indexing”, dolda indexfonder. 

Omsättningen visar till viss del också aktiviteten i en fond. Hur snabbt fondförmögenheten och 

innehaven omsätts presenteras som fondens Omsättningshastighet. Enligt Cremers och 

Petajisto (2009) har måttet mindre betydelse som aktivitetsmått eftersom det innefattar 

statistiska brister. Ytterligare en brist är att måttet bara mäter hur snabbt tillgångarna i fonden 

omsätts men det visar ingenting om innehavet i sig vilket betyder att innehavet skulle enbart 

skulle kunna vara indexrelaterat. Dessutom skulle en rent av missvisande bild kunna visas om 

omsättningshastighet redovisas ensamt som aktivitetsmått. Detta eftersom frekvensen av 

transaktioner skulle öka och fler onödiga byten av innehav skulle göras enbart för att visa en 

högre omsättningshastighet. (Cremers & Petajisto, 2009).  Dahlqvist et al, (2000) använde 

måttet i en studie på den svenska marknaden och där det uppvisade positiv korrelation med 

fondernas prestation. 

 

Slutsatsen är dock att samtliga aktivitetsmått bör användas som komplement till varandra för 

att utgöra en bra grund för aktivitet. 

 

2.6 Kostnader och Avgifter 
 

Fonder som sparalternativ är ofta förknippat med avgifter som belastar investeraren. Därför 

bör en person som väljer att investera i en fond undersöka, förutom prestation och policy, även 

de kostnader som är förknippade med fonden. Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta, 

förvara och administrera dessa avgifter kallas gemensamt för förvaltningsavgift. 

Förvaltnignsavgiften är den vanligaste kostnaden som belastar spararen, speciellt vid 

investering i fonder som är aktivt förvaltade (Bodie et al, 2014).  

 

Avgiften uttrycks i en procentuell andel av fondens totala fondförmögenhet och varierar mellan 

noll och två procent. Den anges på årsbasis men tas ut dagligen beräknat på 1/365 dagar. Denna 

avgift kan i vissa fall även förekomma bland passivt förvaltade fonder men är mindre vanligt 

(Bodie et al, 2014). Beroende på vilken marknad fonden investerar i kan förvaltningsavgiften 

variera, anledningen till det är att högre kostnader tillkommer för fondbolagen att investera på 

exempelvis tillväxtmarknader jämfört med investering i utvecklade marknader. Vid köp och 

sälj av fondandelar kan vissa fonder ta insättning och uttagsavgift som belastar investeraren. 

Dessa avgifter är konstruerade av fondförvaltare för att undvika kortsiktiga placeringar i vissa 

fonder. Det är även vanlig att fondförvaltaren kan ta ut en prestationsbaserad avgift, men det 

är dock inte lika vanligt bland svenska fondförvaltare som utländska (Nilsson, 2007). I många 

fall tillkommer också avgifter som fondförvaltaren tar ut för marknadsföring och distribution 

av fonder. Enligt Bodie et al (2014) anser dock investerare denna avgift som rimlig att betala i 

utbyte mot den expertis som fondförvaltaren bidrar med. Avgifternas storlek ska i praktiken 

bero på hur aktivt fonden förvaltas. En frekvent utvärdering av innehavet och en hög 

omsättning i form av köp och sälj ger högre kostnader för arbete och transaktioner, vilket i så 

fall skulle motivera en högre avgift (Bodie et al, 2014). 
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Inom forskning på området har man letat efter ett samband mellan kostnad och avkastning hos 

fonder. De flesta undersökningarna har gjorts på den amerikanska marknaden, bland annat av 

forskare som William Sharpe (1966) och Richard Ippolito (1989). Där Sharpe i sin 

undersökning menar att det existerar ett negativt samband mellan avkastning och kostnad, med 

andra ord genererar generellt fonderna med höga kostnader en lägre avkastning. I Ippolitos 

studie presterade de aktivt förvaltade fonderna en högre riskjusterad avkastning än index och 

avgiften blev därmed kompenserad av den högre avkastningen (Ippolito, 1989). Liknande 

studier är gjorda på den svenska marknaden men är fortfarande relativt få.  

 

 

2.7 Förhållandet mellan investerare och fondförvaltare 
 

2.7.1 Agentteorin 
 

Teorin tar upp den problematik som kan uppstå i relationen mellan principalen och agenten. 

Agenten är ofta anlitad för att handla i principalens intresse. Om principalen inte kontrollerar 

hur agenten agerar eller inte har de resurserna som krävs, kan agenten handla i egenintresse 

istället för principalens intresse (La Porta et al, 2000). 

 

Forskare pratar ofta om två typer av agentteori. Den första typen är mellan företagets ägare, 

intressenter och de som styr företaget, ledningen. Eftersom ledningen styr företaget är det dem 

som har kontroll och inte ägarna. Dock har ägarna tillsatt ledningen för att agera utifrån deras 

intressen vilket skapar problem om ledningen skulle agera utifrån deras eget intresse och inte 

för företaget och majoriteten av dess intressenter. Ett exempel skulle kunna vara kortsiktiga 

investeringar som visar goda resultat och ger höga bonusar (La Porta et al, 2000). Den andra 

typen är mellan stora ägare och mindre ägare. De mindre ägarna kan komma att bli mindre 

prioriterade än de större ägarna vilket kan ge utrymme för en större ägare att handla i eget 

intresse. Ett exempel skulle kunna vara att den stora ägaren även innehar andra företag och kan 

påverka ledningen att ingå avtal med dessa (La Porta et al, 2000). 

 

Agentteorin appliceras i studien då relationen mellan investeraren och fondförvaltaren anses 

problematisk och en hög grad av informationsasymmetri är tydligt förekommande mellan 

parterna. 

 

2.7.2 Asymmetrisk information  
 

Denna teori utgår ifrån att två parter har olika mycket information när ett besluts skall fattas, 

vilket påverkar utfallet. Informationsgapet leder till begreppet informationsasymmetri som ofta 

appliceras på situationer som uppstår i samband med försäkringsåtaganden. 

Informationsasymmetri är kopplat till ”Adverse selection” vilket innebär att urvalet är 

snedvridet och ”Moral hazard” vilket syftar på moralisk risk (Bebczuk, 2003). 

 

Den första kan förklaras genom att det är endast de personer som behöver försäkring som 

tecknar en försäkring, vilket gör att premien för försäkringen blir dyrare. Eftersom premien är 

dyr kommer enbart högriskkunder teckna försäkringen (Bebczuk, 2003). Samma fenomen 

syftade (Akerlof, 1970) på när han pratade om begagnade bilar som såldes till ett högre pris 

men med sämre kvalitet än kunden förväntade sig. Påföljden av asymmetrisk information 
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mellan säljaren och köparen gjorde så att bilar med högre kvalitet inte såldes på marknaden 

eftersom säljaren inte ville sälja för samma pris som bilar med sämre kvalitet.  

 

”Moral hazard” uppstår innan, i samband eller efter avtalsprocessen och syftar till att ena parten 

agerar omoraliskt exempelvis genom att inte ge den andra parten korrekt eller fullständig 

information när avtalet ingicks. Eller också att rentav agera för att exempelvis ”skada” den 

andra parten. En person skulle kunna handla omoraliskt genom att teckna ett försäkringsavtal 

efter att personen skadat sig. Vilket visserligen ger ekonomisk vinning för den ena men skadar 

motparten, som i sin tur handlar i god tro (Bebczuk, 2003). 

 

Asymmetrisk information är ett överhängande problem på den svenska fondmarknaden, vilket 

diskuteras i det inledande kapitlet i den här uppsatsen. Försök till att reglera marknaden och 

införa bättre redovisningspraxis av fondinformation har inte lyckats och kan därmed ses som 

ett politiskt bakslag från regeringens sida. Detta eftersom investerare har problem att bedöma 

kvaliteten på fonder och dessutom fortsatt svårt att bedöma om fondförvaltare levererar enligt 

fondbestämmelserna. 

 

2.8 Tidigare forskning 
 

Vid en tillbakablick till år 1966 så hittar man en av pionjärerna inom fondforskning William 

Sharpe. Sharpe (1966) framställde det första riskjusterade avkastningsmåttet och i artikeln 

jämförs och analyseras amerikanska fonders prestationer mot jämförbara marknadsindex. 

Sharpe studerade 34 fonder under en tioårsperiod mellan åren 1954–1963. Avkastningen i 

fonderna beräknades enligt Sharpes riskjusterade avkastningsmått och dessa jämfördes med 

utvecklingen av marknadsindex “Dow-Jones Industrial Average”. I resultatet från studien 

framställs det att fonder som hade låga avgifter var att föredra framför de med höga avgifter 

eftersom de aktivt förvaltade fonderna inte lyckades slå jämförelseindex. Två år senare 

publicerades Michael Jensens studie som precis som Sharpes utfördes på den amerikanska 

marknaden. I studien ingick 115 aktiefonder där data hämtades under en tioårsperiod mellan 

1955–1964. För jämförelsen av riskjusterad avkastning används jämförelseindex “Standard 

and poor 500 price index” i studien. Precis som i Sharpes studie så visar det sig att det inte 

lönar sig att ha en aktiv fondförvaltare eftersom de presterade i genomsnitt 1.1 procent sämre 

än marknadsindex samt att de utöver det tar ut avgifter för förvaltningen (Jensen, 1968). 

 

Till skillnad från Jensen och Sharpes tidigare studier fick Richard Ippolito ett annat resultat år 

1989. I studien undersöktes 143 fonder under en 20 årsperiod mellan 1965–1984 där samma 

beräkningar och jämförelser som i Jensens studie gjordes. I det här fallet visade det sig dock 

att den riskjusterade avkastningen för de aktivt förvaltade fonderna överträffade 

marknadsportföljens. Ippolito (1989) menade att fonder med högre förvaltningsavgift 

kompenserade investerarna i form högre avkastning och att det därför lönar sig att placera i 

aktivt förvaltade fonder (Ippolito, 1989).  

 

År 2000 presenterades en studie av Russ Wermers som även han analyserade den amerikanska 

marknaden för att se om de aktiva förvaltarna lyckades bättre än de passiva fonderna. Studien 

gjordes mellan åren 1975–1994 där en ny databas användes för tidsperioden. Resultatet blev 

att de aktivt förvaltade fonderna slog jämförelseindex årligen med 1.3 procent utan medräknade 

avgifter. Nettoavkastningen var dock 2.3 procent sämre än indexfonderna när man tog hänsyn 

till transaktionskostnader och fondavgifter (Wermers, 2000). Roger Otten och Dennis Bams 

undersökte några år senare den europeiska marknaden i studien “European mutual fund 
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performance” från 2002 där denne jämfördes med den amerikanska marknaden. Resultatet de 

kom fram till var att det är lättare för aktivt förvaltade fonder att slå marknadsindex på den 

europeiska marknaden gentemot den amerikanska. Detta har att göra med att när fondsektorn 

växer sig större i relation till marknaden så blir det svårare att överprestera index, vilket var 

fallet hos den amerikanska marknaden (Otten & Bams, 2002). 

 

Hossein Varamini och Svetlana Kalash kom 2008 med en studie där ett av de huvudsakliga 

syftena var att med hjälp av Sharpekvoten testa den effektiva marknadshypotesen för olika 

investeringsstilar hos fondförvaltare. Undersökningen gjordes för en hel period mellan åren 

1994–2007 samt under två delperioder, 1994–1999 och 2000–2007. Det forskarna kom fram 

till var att de små bolagen lyckades generera den högsta riskjusterade avkastningen under hela 

perioden medan tillväxtfonderna påvisade en lägre nivå under samma period. Med det resultatet 

menar Varamini och Kalash att fondmarknaden inte alltid är effektiv och att fondförvaltare 

därför har en möjlighet till överavkastning (Varamini & Kalash, 2008). Ett år senare tittar 

Martijn Cremers och Antti Petajisto på olika aktivitetsmått, där tillämpas det nya måttet Active 

share som avser mäta aktiv portföljförvaltning. Active share motsvarar andelen av 

portföljinnehav som skiljer sig från innehavet i referensindex. Studien görs mellan åren 1980–

2003 på inhemska aktiefonder. Sammanfattningsvis menar Cremers och Petajisto att aktiv 

förvaltning kan mätas i två dimensioner, Active share samt Aktiv risk. Med den nya metoden 

ges möjligheten att empiriskt identifiera olika typer av aktiv förvaltning. Forskarna konstaterar 

också att det har sedan 1990-talet skett en signifikant skiftning från aktiv till passiv 

fondförvaltning. Detta beror till stor del på indexfonder men också på grund av “closet 

indexing” samt den generella tendensen att fonderna imiterar index sammansättning. I studien 

kommer forskarna fram till att man med hjälp av Active share lättare kan förutse fondernas 

prestation (Cremers & Petajisto, 2009).  

 

I en studie gjord av ekonomerna Harry Flam och Roine Vestman 2014 undersöks 115 aktivt 

förvaltade samt 15 passivt förvaltade fonders prestationer mellan åren 1993–2013. I studien 

menar Flam och Vestman (2014) att många svenskar äger aktier i svenska aktiefonder men att 

de förmodligen har väldigt liten eller näst intill ingen kunskap om de aktier som fondera 

innehåller samt företagen som har utfärdat dem. Detta eftersom investerarna enbart är ute efter 

viss exponering mot aktiemarknaden. När den finansiella industrin och olika typer av media 

ger råd till investerare angående fondval så föreslås oftast aktivt förvaltade fonder som haft hög 

historisk avkastning. Detta baseras på deras tro om att fondens höga prestationsförmåga har 

med fondförvaltarens skicklighet att göra och att denna skicklighet är bestående i framtida val. 

Om man istället skulle be en finansekonom om råd menar Flam och Vestman (2014) att en 

indexfond med låga kostnader skulle föreslås. Detta utgår från antagandet om effektiva 

marknader, att aktivt förvaltade fonder i slutändan förväntas generera samma avkastning som 

ett börsindex men att indexet ger avkastningen till en lägre kostnad (Flam & Vestman, 2014). 

Sammanfattningsvis menar Flam och Vestman att det knappt existerar några bevis för säker 

skicklighet hos fondförvaltare på den svenska fondbörsen. Brutto avkastningen kan i båda 

ändarna nås genom antingen tur eller otur och inte genom skicklighet respektive oskicklighet. 

Med det menar Flam och Vestman att investerare som vill exponera sig på den svenska börsen 

genom fonder bör vara medvetna om avsaknaden av ihärdighet i fondavkastningen och istället 

välja passivt förvaltade fonder med låga kostnader (Flam & Vestman, 2014). 

 

2.9 Teoretisk referensram 
 

Studien utgår från välkända teorier som beskriver marknaden, hur beteenden kan påverka 

investeringsbeslut samt risktagande. Famas effektiva marknader, Shiller och Shleifers 
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finansiella beteendemönster, agentteorin samt asymmetrisk information avser att förklara och 

fastställa marknaden som studien utgår ifrån och på så sätt utgöra en grund till 

hypotesprövning. Teorierna kopplas också samman till de olika typerna av förvaltning, aktiv 

och passiv förvaltning.  

 

Utifrån tidigare forskning observeras relevanta variabler och hur dessa kan användas för att 

urskilja samband och fastställa prestationer. Dessa variabler operationaliseras för att studera 

fenomenen på den svenska marknaden. Markowitz och Sharpe beskriver hur risk och 

avkastning är relaterade, vilket leder till studiens beroende variabel, den riskjusterade 

avkastningen. Tidigare forskning av Cremers och Petajisto visar hur olika mått av aktivitet kan 

förutse en aktiv fonds prestationer. Även kostnadens påverkan och sätt att undersöka den, är 

hämtad ur den omfattande forskningen som finns inom området. Måtten som valts utifrån 

tidigare forskning och de teorier som presenterats är de mått som anses mest förekommande 

eller relevanta för marknaden som studien utförs på (se figur 1).   

 

 
Figur 1. Studiens teoretiska referensram. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras forskningsansatsen till problemet och en argumentation följer av de 

operationaliserade mått som används i studien. Hur undersökningen är genomförd, 

användningen av praktisk metod och analysverktyg presenteras också. Avsnittet avslutas med 

en diskussion om studiens trovärdighet och kritik ges på den metodik som har tillämpats. 

 

3.1 Forskningens Uppbyggnad 
 

3.1.1 Vetenskapssyn 
 

Det finns två samhällsvetenskapliga forskningsparadigm, positivism samt interpretivism. I det 

positiviska synsättet så tillämpas en naturvetenskaplig modell för att undersöka den 

samhälleliga världen. Där hanteras samt betraktas den sociala verkligheten på ett likartat sätt 

som den fysiska verkligheten. Genom att tillämpa ett positivistiskt synsätt skapas objektivitet 

vid studier av samhällsfenomen. Infallsvinkeln har ofta att göra med statistik samt kvantitativa 

data då fokusen ofta ligger på siffror och fakta som kan förknippas med orsaker och 

konsekvenser av samhällsfenomen (Denscombe, 2016, s.18). Denna studie utgår från ett 

positivistiskt synsätt eftersom syftet är att objektivt samt opartiskt kunna förklara ett fenomen 

med hjälp statistiska och kvantitativa data. I studien görs en distinktion mellan fakta och 

värderingar i insamlandet av data eftersom den historiska prestationen för fonderna är given. 

Det är dock möjligt att den gjorda datainsamling redan är påverkad av existerande teorier då 

det redan innan finns en förkunskap om ämnet (Bryman & Bell, 2013, s.37). Ståndpunkten är 

dock att en analys av regelbundenhet och kausala samband ska kunna förklara den sociala 

verkligheten, utifrån det positivistiska synsättet (Bryman & Bell, 2013, s.36).    

 

3.1.2 Forskningsansats 
 

En av de vanligaste uppfattningarna inom samhällsvetenskapen är deduktivism som förklarar 

förhållandet mellan teori och praktik. Utifrån den befintliga kunskapen och de teoretiska 

överväganden som rör ett vetenskapligt område härleds eller deduceras hypoteser som kan 

prövas. Det är därför viktigt hur en hypotes deduceras utifrån en teori samt att de begrepp som 

rör hypotesen måste kunna operationaliseras så fenomenet blir mätbart. Studien utgår från de 

stora teorierna gällande marknadseffektivitet som ställs mot de praktiska förhållandena på den 

svenska fondmarknaden. Teorierna om en effektiv marknad testas med hjälp av en hypotes som 

genomgår en empirisk granskning. Hypotesen utgörs av operationaliserade mått för att kunna 

beskriva verkligheten genom att binda samman teori och praktik. Om resultatet visar sig 

tillförlitligt ska teorierna kunna förkastas eller bekräftas (Bryman & Bell, 2013, s.31–32). En 

annan ansats hade kunnat göras genom induktion, vilket innebär att utgångspunkten är 

observation snarare än teori men anses inte vara passande för studien eftersom de redan 

existerar stora teorier som berör ämnet. Liknande gäller abduktion där en teori exempelvis 

manipuleras för att sedan testas (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien inte avser 

teoribildning väljs induktion och abduktion bort. 
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3.1.3 Forskningsstrategi 
 

Syftet med studien uppnås genom att undersöka den generella bilden mellan fonder samt 

grupper av fonder. Vid generalisering lämpar sig en kvantitativ insamling av data väl. 

Kvantitativ och kvalitativ är två termer som ofta används för att karaktärisera vilken typ av 

metod som används för att beskriva eller tolka data. I den kvalitativa metoden analyseras 

visuella bilder och ord till skillnad från den kvantitativa forskningen som istället använder sig 

av siffror som analysenhet. Det positivistiska synsättet och objektiviteten kan därför kopplas 

samman lättare med en kvantitativ metod än en kvalitativ (Denscombe, 2016, s.344). De 

kvantitativa data underlättar sökandet efter orsakssamband och kan appliceras med hjälp av 

teoretiskt förankrade modeller.  

 

För att genomföra hypotesprövning används data från fondbolagens årsberättelser samt data 

från den oberoende aktören Morningstars databas. Studien kommer att använda sig av en 

statistisk analys för de data som tas fram och därmed är valet av en kvantitativ metod att 

föredra. Om signifikanta statistiska samband påträffas ska de bidra hypotesprövningen och dess 

resultat. Sambanden och resultatet av hypotesprövningen ska också kunna stärkas av tidigare 

forskning och kvalitativa inslag, där det ges utrymme för tolkning och diskussion om fyndens 

träffsäkerhet.  

 

 

3.1.4 Forskningsdesign 
 

Longitudinella studier är mindre vanliga inom företagsekonomisk forskning eftersom de ofta 

är kostsamma och tidskrävande (Bryman & Bell, 2013, s.81). På grund av det kvantitativa 

metodvalet, som visserligen är vanligt i denna typ av forskning, har projektet inte varit 

resurskrävande och en låg kostnad har kunnat hållas. Den största kostnaden har varit i form av 

förlorad alternativkostnad.  

 

Longitudinell forskningsdesign lämpar sig väl när det gäller att få fram data om de mekanismer 

och processer genom vilka förändringar skapas. Den kan ge kunskaper om det tidsmässiga 

förhållandet mellan olika variabler, vilket i sin tur gör det lättare att dra kausala samband. Det 

bygger på företeelser på vertikala och horisontella analysnivåer och dess samband över tid. 

Kravet för en longitudinell studie är att data studeras och samlas in över en längre tidsperiod, 

till skillnad från en tvärsnittsdesign där också flera fall studeras, men vid en och samma 

tidpunkt (Bryman & Bell, 2013, s.82). Med en tvärsnittsdesign kan sambandsmönster studeras 

men det finns ingen tidsmässig hållbar relation mellan variablerna. Det innebär att det blir en 

svårighet att slå fast orsaksriktning, vilket är ett problem som gör att designen inte är 

applicerbar på studien. Den longitudinella designen är därmed att föredra eftersom den visar i 

vilken riktning variablerna påverkar varandra (Bryman & Bell, 2013, s.76–78). Designen är 

också att föredra vid en studie av kvantitativ karaktär där resultaten ofta presenteras i form av 

statiska generaliseringar (Christensen et al, 2001).   
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3.2 Datainsamling 
 

Enligt Denscombe (2016) kan den officiella statistikens trovärdighet variera. Det kan bero på 

komplexiteten bakom fenomenet, ett mer komplext fall öppnar upp för bredare tolkning och 

definitioner. Vaksamhet på om det finns något egenintresse i hur statistiken levereras är också 

av vikt. Det underlättar därför om statistiken hämtas från en oberoende aktör. För att få en 

överblick över vilka fonder som en svensk investerare har möjlighet att investera i användes 

Morningstars sökmotor. Morningstar är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation. Aktören valdes eftersom Morningstar, enligt dem själva är oberoende, 

tillhandahåller lättillgänglig, jämförbar och tillförlitlig information om svenska och 

internationella värdepappersfonder (Morningstar, u.å). Dessutom krävs en medvetenhet om hur 

hanteringen av data sett ut fram till den färdiga statistiken som är presenterad. Ju mer statistiken 

är ett resultat av ingripande och en serie val av människor, desto mer kan den officiella 

statistiken uppfattas som en “social konstruktion” snarare än en objektiv opartisk bild av 

verkligheten (Denscombe, 2016, s.329). På denna punkt kan Morningstar anses uppvisa en hög 

grad av tillförlitlighet eftersom de beskriver varifrån data är hämtad. Detta genom att visa 

beräkningar eller lyfta fram viktiga aspekter och förklarande variabler som ger en förståelse 

över hur data är framtagen och presenteras. Studiens validitet diskuteras vidare metodavsnittet.  

 

3.2.1 Population 
 

Avgränsningar som gjordes för att konkretisera frågeställningen skapade en population 

innehållandes svenska aktiefonder med juridiskt säte i Sverige. Första steget för att få en 

kännedom och urskilja populationen var att göra en sökning på Morningstars hemsida (15 mars 

2017). Med hjälp av Morningstars egna kategorier kunde överensstämmande avgränsningar 

göras. Den ena kategorin innehöll fonder som har största delen av sitt innehav i stora bolag och 

den andra i små-/medelstora bolag (Morningstar, 2016). Vid sökningen visades enbart svenska 

aktiefonder, vilket innebar fonder som investerar på den svenska marknaden med ett svenskt 

värdepappersinnehav på minst 75 procent. Dessutom enbart de fonder som är juridiskt skrivna 

och har sitt legala säte i Sverige (Morningstar, 2016). Med hjälp av Morningstars register över 

antal fonder på marknaden, givet de avgränsningar som gjorts, finns det en kännedom om 

undersökningspopulationens storlek. I (tabell 1) visas alla de kriterier som Morningstar själva 

utformat sina kategorier efter (Morningstar, 2016). 

 

- Fonden skall vara i kategorin aktiefonder, vilket betyder att minst 75 procent av den 

totala fondförmögenheten är investerat i aktierelaterade värdepapper. 

- Fonden skall ha minst 75 procent av sitt innehav i Sverige. 

- Fonden skall återfinnas under Morningstar kategori Sverige samt Sverige, små-

/medelstora bolag. 

- Fonden skall ha sitt legala säte i Sverige. 

Tabell 1. Avgränsningar 
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Sökningen gav därmed två grupper av fonder som uppfyllt Morningstars egna kriterier för 

respektive kategori. Dessa två grupper tillsammans utgör den totala populationen aktiefonder 

på den svenska marknaden efter tillämpade kriterier (se tabell 2). 

 

Kategori Sverigefonder 109 

Kategori Sverigefonder små-/medelstora bolag 36 

Total population 145 

Tabell 2. Aktiefonder på den svenska marknaden 

 

3.2.2 Urval  
 

Forskningsprojektet anses vara småskaligt eftersom urvalet tagits från en relativt liten 

population. Ett försök att uppnå ett så representativt urval som möjligt utan att undanröja 

möjligheten att få en insikt i ämnet, leverera information och få intressanta resultat har 

genomsyrat urvalsprocessen. Utifrån dessa antaganden har den naturliga urvalsramen för 

undersökningen skapats. Därmed har urvalet påverkats och det går att diskutera 

generaliserbarheten och dess representation för hela populationen Sverigefonder (Denscombe 

2016, s.63,64,79). Valet grundar sig i två stycken skilda tillvägagångssätt när ett urval skall 

göras, sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. Den första är baserad på ett 

slumpmässigt urval från populationen. Slumpmässigt betyder att varje enhet i populationen har 

en känd chans att bli vald och att samplingen sker på ett sätt så att den mänskliga faktorn 

elimineras. Ett icke-sannolikhetsurval innebär däremot att det finns ett val eller en viss 

bestämmanderätt. Med andra ord så kan urvalet påverkas, detta görs oftast om det anses svårt 

eller icke önskvärt att göra ett sannolikhetsurval (Denscombe 2016, s.64).   

 

I studien baseras urvalet efter ett antal självbestämda kriterier vilket innebär en viss påverkan 

som gör urvalet till ett icke-sannolikhetsurval. Anledningen till valet var dels att det redan innan 

fanns viss kännedom om de företeelser som skulle undersökas, men också att hänsyn togs till 

fondernas olika sammansättning, innehav och historik för att kunna ge en mer rättvisande bild 

och besvara syftet med undersökningen; vilket till viss grad innebär en mer explorativ bild än 

en representativ. 

 

Praktiskt gjordes urvalet utifrån den redan kända undersökningspopulationen som skapades 

med hjälp av Morningstars sökmotor. I Morningstars kategori Sverige så är enbart 75 procent 

av innehavet placerat i Sverige (Morningstar, 2016), vilket ansågs vara för lågt eftersom fonden 

skall jämföras med ett index som enbart är representativ för en marknad, den svenska. Det blir 

därmed problematiskt om 25 procent av innehavet i en fond är placerade i värdepapper som 

representerar andra geografiska marknader. Detta eftersom olika marknader uppvisar 

varierande grad av marknadseffektivitet, vilket innebär skilda förutsättningar till över och 

under avkastning. Med det sagt påverkas urvalet genom kriteriet att minst 90 procent av 

tillgångarna i fonden skall vara placerade på den svenska marknaden.  
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Vidare skall beräkningar av totalavkastning samt standardavvikelse göras med hjälp av data 

som samlades in från Morningstar. Det är vanligt att mäta den procentuella avkastningen under 

en längre tidsperiod, ofta tre, fem och tio år. Flera fonder kunde inte leverera historik för mer 

än fem år. Det kan bero på att många fonder är nya, upphör eller att det sker namnbyten. För 

att kunna genomföra studien och minska möjliga bortfall valdes därför en femårig 

avkastningshistorik och därmed var urvalsramen skapad (se tabell 3).  

 

Urvalsram 

- Fonden skall ha minst 90 procent av sitt innehav i Sverige. 

- Fonden skall ha minst fem års avkastningshistorik. 

 
Tabell 3. Kriterier för urvalsram 

 

Utifrån urvalskriterierna återstod 61 fonder av 109 i kategorin Sverigefonder och för små-

/medelstora bolag återstod 16 fonder som ett urval av de totala antalet 36.  

 

Vidare följde bortfall på grund av bristande information i årsredovisningarna, där oftast Active 

share var det mått som inte redovisades. Vissa fondförvaltare hade aktivt valt att inte redovisa 

måttet när de fick förfrågan via mail eller telefon. ETF:er innebär börshandlade fonder och 

utgörs ofta av finansiella instrument och handlas som en vanlig aktie vilket inte kan jämföras 

med en vanlig fond (se tabell 4). 

 

Sverigefonder bortfall 
  

Sverigefonder små-/medelstora bortfall 
 

Anledning Antal 
 

Anledning Antal 

ETF 2 
 

ETF 0 

Redovisar inte Active share 5 
 

Redovisar inte Active share 3 

Ej svarat på mail eller tel. 2 
 

Ej svarat på mail eller tel. 1 

Totalt 9 
 

Totalt 4 

Tabell 4. Bortfallsanalys 

Slutligen uppgick urvalet till totalt 64 fonder (se tabell 5). 



21 
 

Studiens fonder Antal 

Sverigefonder 52 

Små-/medelstora bolag 12 

Totalt 64 

Tabell 5. Studiens urval 

 

3.3 Operationaliseringsprocessen  

 

3.3.1 Datanivå 
 

De insamlade kvantitativa data i studien gällande avkastning, kan klassas som data på 

intervallskalenivå. Detta eftersom data skiljer sig åt, inte bara gällande årtal, utan också mer 

eller mindre i ett känt intervall. Därmed blir avståndet mellan data proportionellt, vilket gör det 

möjligt att mäta skillnader mellan olika objekt (Denscombe, 2016, s.352). 

 

3.3.2 Undersökningsperiod 
 

Aktier anses vara en av de mest riskfyllda tillgångar att investera i och likaså aktiefonder. Det 

går att minska risken genom att investera med en längre sparhorisont. Då kan kortsiktiga 

rörelser förekomma utan att den som äger tillgången behöver göra några förluster 

(Fondbolagens förening, u.å). I studien undersöks fondernas avkastning under en femårsperiod, 

mellan datumen 2013-03-31 - 2017-03-31. En kortare sparhorisont för en privat investerare 

rekommenderas inte vid investering i aktiefonder. 

 

3.3.3 Avkastningsmått 
 

I William Sharpes klassiska studie från (1966) används en årlig genomsnittlig avkastning när 

fonders prestation undersöktes på den amerikanska marknaden åren 1954–1963. En 

genomsnittlig avkastning kan dock ge en missvisande bild när den beskriver en fonds prestation 

eftersom den inte visar stora respektive små variationer, vilket kan ge intrycket av en jämnare 

avkastning än den faktiska. Fördelen är att den är lättare att relatera till för spararna, exempelvis 

vid jämförelse av årlig ränta eller andra tillgångsslag (Fondbolagens förening, u.å). Årlig 

genomsnittlig avkastning används också i den här studien.  

I Cremers och Petajistos studie (2009) användes nettoavkastning. Det betyder att avgifter, 

kostnader såsom courtage och köp och säljavgifter var avdragna från avkastningen. Enligt 

observationer är den avkastning som presenteras på Morningstars sökmotor, nätmäklarnas 

hemsidor så som Avanza och Nordnet justerade för avgifter och kostnader. Avkastningshistorik 
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som presenteras i fondbolagens årsrapporter och fondfaktablad var av varierande karaktär då 

avkastningen i vissa fall var avgiftsjusterad men i andra fall inte. Därmed används 

Morningstars sökmotor för insamlandet av denna typ av data för att säkerställa att avkastningen 

är beräknad och presenterad på samma sätt för alla fonder. Till skillnad från aktier beräknas 

avkastningen fondandelskursen även kallad NAV-kurs, som står för Net Asset Value. Detta 

används eftersom det inte finns någon köp- eller säljkurs för fonder (Fondbolagens förening, 

u.å). Kursen beräknas genom att ta fondens värde utan avgifter delat i antalet andelar fonden 

har (se formel 1). 

 

 

Formel 1. Beräkning av NAV-kurs 

 

3.3.4 Riskjusterad avkastning 
 

I finansiella sammanhang är definitionen av risk, volatilitet, som visar svängningar i 

exempelvis en fond eller aktie. Ju större svängningar i tillgångens pris desto högre risk. 

Markowitz (1952) och Sharpe (1966) visade att det finns ett tydligt samband mellan risk och 

avkastning och förhållandet kan därmed sägas gälla och vara gemensamt för alla fonder på 

marknaden. 

 

I studien studeras aktiefonder på den svenska marknaden där visserligen alla fonder investerar 

på en geografisk avgränsad marknad med samma marknadsrisk. Dock kan innehaven skilja sig 

åt, speciellt bland dom aktivt förvaltade fonderna som avviker från index, vilket i så fall skulle 

kunna betyda ett högre risktagande och därmed högre avkastning. För att en rättvisare 

jämförelse mellan fonder bör därför avkastningen riskjusteras, vilket innebär att avkastningen 

istället mäts per enhet risk.  

 

Det finns en rad olika sätt att riskjustera avkastningen. Jensen, Sharpe och Treynor har alla 

utvecklat metoder för att avlägsna avkastningen från tillgångens risk. Jensen (1968) 

presenterade i en studie nyckeltalet Alpha som visar en fonds faktiska utveckling jämfört med 

den förväntade utvecklingen, givet marknadsrisken i fonden. Det betyder att måttet visar den 

överavkastning eller underavkastning som presenteras med hjälp av ett positivt eller negativt 

värde. Måttet har använts i tidigare studier men inte alls i lika stor utsträckning som 

Sharpekvoten som utvecklades av William Sharpe (1966). Sharpekvoten är också det mått som 

oftast redovisas framräknat på finansiella sökmotorer och är det enda måttet som tar hänsyn till 

tillgångens standardavvikelse (Bodie et al, 2014). För att förstå spridningen på data är det av 

intresse att veta hur långt, genomsnittligt, värdena varierar från medelvärdet. Det innebär att 

den generella avvikelsen mäts, vilket betyder att ju större spridning desto högre 

standardavvikelse (Denscombe, 2016, s.359). Standardavvikelsen i studien är baserad på hur 

stor avvikelsen från medelavkastningen är i snitt under 60 månader perioden 2013-03-31 -

2017-03-31, omräknad till årstakt.  

 

 

Formel 2. Beräkning av Sharpekvot 
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För att beräkna Sharpekvoten divideras tillgångens riskpremie med dess standardavvikelse 

(se formel 2). Riskpremien beräknas genom att ta standardavvikelsen för 60 månader, årstakt 

minus den riskfria räntan. Den riskfria räntan som används är framtagen genom att beräkna 

ett medelvärde per år av svenska statsobligationer för undersökningsperioden (se tabell 6). 

Resultatet av en hög Sharpekvot skulle betyda hög avkastning till relativt låg risk och en låg 

Sharpekvot det motsatta. Måttet har visats sig vara effektivt vid jämförelse och har 

applicerats i många tidigare studier exempelvis i en studie av Varamini och Kalash (2008). 

Vid användning av Sharpekvoten uppvisas en mer rättvis bild om fonder med liknande 

placeringsinriktning jämförs, vilket gör måttet legitimt att använda i studien. Det tredje 

måttet, Treynor index beräknas tillgångens betavärde. Nackdelen är att måttet inte tar hänsyn 

till förändring som sker i den icke-systematiska risken när antalet innehav ökar. Därför väljs 

måttet bort i denna studie eftersom de flesta fonder har en väl diversifierad portfölj med flera 

innehav (Bodie et al, 2014). 

 

Tabell 6. Beräkning av den riskfria räntan 

 

3.3.5 Aktivitetsmått 
 

Aktiv risk eller Tracking error är ett nyckeltal som ofta används för att mäta aktiviteten hos 

exempelvis fonder. Måttet representerar volatiliteten av skillnaden mellan portföljavkastningen 

och dess referensindex avkastning, med andra ord så handlar måttet om hur stor del av fondens 

utveckling som skiljer sig mot sitt jämförelseindex (se formel 3). Ju lägre aktiv risk en fond har 

desto mer likhet har den gentemot sitt index, en hög aktiv risk beskriver istället en avvikelse 

från referensindex, vilket i sig innebär att fonden har en högre grad av aktiv förvaltning 

(Cremers & Petajisto, 2009). Om den aktiva risken ligger nära noll så innebär det att fonden 

följer sitt jämförelse-/referensindex tätt vilket oftast är fallet för indexfonder (Hård af Segerstad 

& Pettersson, 2013). Cremers och Petajisto (2009) menar att en kombination av 

aktivitetsmåtten Aktiv risk och Active share är att föredra då det skapar fler dimensioner som 

ger möjligheten att identifiera olika typer av aktiv förvaltning.  
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Formel 3. Beräkning av Aktiv risk 

 

Active share representerar precis som Aktiv risk också graden av aktivitet hos en fond. Måttet 

presenteras som en procentsats och ju högre denna är, desto större skiljer sig fondens 

sammansättning från sitt referensindex vilket innebär att fonden anses som mer aktiv (se formel 

4). Det krävs dock att jämförelseindexet är väldiversifierat, vilket gör det svårare för fonder 

som placeras aktivt inom mindre marknader, som domineras av stora bolag, att ha en hög grad 

av Active share. Ett exempel där en liten marknad domineras av större bolag är exempelvis 

Sverige. De större bolagen utgör oftast ett index vilket i sin tur minskar graden av Active share 

hos fonden (Fondbolagens förening, u.å); (Cremers & Petajisto, 2009). 

 

 

Formel 4. Beräkning av Active share 

 

Omsättningshastighet9 är ytterligare ett mått som kan förknippas med aktivitetsgraden hos en 

fond. Denna tyder på en aktivitet inom trading, Cremers och Petajisto (2009) menar dock att 

måttet innefattar ett antal statistiska brister och att den har en mindre betydelse på aktiviteten 

hos en fond jämfört med Active share och Aktiv risk. Trots detta har Omsättningshastighet 

valts med som en variabel i studien, en anledning är eftersom måttet har använts i andra studier 

och visat en positiv korrelation med prestationen hos fonder i vissa kategorier (se formel 5).  

 

                                                           
9 Se begreppslista: Omsättningshastighet 
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Formel 5. Beräkning av Omsättningshastighet 

 

 

Aktivitetsmåtten Aktiv risk, Active share och Omsättningshastighet är tagna från 

årsredovisningar/årsberättelser hos de utvalda fonderna och generaliseras för hela 

undersökningsperioden. Anledningen till detta var svårigheten att få tag i flera årsredovisningar 

per fond där samtliga mått presenterats år för år. I en majoritet av fallen så kunde enbart siffror 

för maximalt två år återfinnas medan de större bankerna hade mer övergripande 

årsredovisningar där nyckeltal för de senaste fem åren fanns presenterade. 

    

3.3.6 Kostnadsmått 
 

Det finns flera alternativa kostnadsmått som fondbolagen kan välja mellan när de redovisar 

sina kostnader. Total Expense Ratio (TER) är ett internationellt mått som innefattar 

förvaltningsavgiften och övriga synliga kostnader. Den uttrycks i procent och används som 

kostnadsmått då fondbestämmelserna varierar mellan fondbolagen. Utlandsregistrerade fonder 

kan ta ut extra avgifter för bland annat administration, marknadsföring, styrelsearvoden och 

övriga kostnader. Svenskregistrerade fonder har däremot betydligt striktare regler och synliga 

avgifter utöver förvaltningsavgiften är inte lika förekommande (Haslem, 2010). Ett annat 

kostnadsmått, Totalkostnadsandel (TKA), som bara används i Sverige har fördelen att den 

innefattar alla kostnader, vilket innebär att den även synliggöra dolda avgifter. De dolda 

avgifterna kan exempelvis vara räntor, skatt, courtage och övriga transaktionskostnader. Både 

TER och TKA togs fram för att vara mer heltäckande men har på senare år hamnat i skymundan 

för andra kostnadsmått (Morningstar, u.å); (Nilsson, 2007).  

 

År 2012 ändrades den europeiska fondlagstiftningen genom UCITS-reglerna. Reglerna är 

gemensamma för samtliga EU-länder och tydliggör vilka kostnader som får belasta fonden och 

således fondspararen. Det nya totalkostnadmåttet, årlig avgift visar fondens kostnader under 

det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till 

förvaringsinstitut och revisor, tillsynsmyndigheter samt räntekostnader och skatt. Måttet ersatte 

i stort sett TER, den enda skillnaden är dock att prestationsbaserade avgifter under det gångna 

året istället redovisas separat i fondens faktablad (Strandberg, 2013).  

 

Svårigheter att få en uppfattning om den verkliga kostnaden på ett enkelt och lättbegripligt sätt 

samt efter önskemål om bättre redovisning av effekterna av fondens avgifter på lång sikt, 

skapade framväxten av ett nytt kostnadsmått. Det var den tidigare finansmarknadsministern 

Peter Norman som införde det så kallade Normanbeloppet.10 Beloppet är ett estimerat belopp 

för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor i månaden i tio år 

(Morningstar, u.å). Detta belopp togs från Morningstars hemsida eftersom måttet fanns 

                                                           
10 Se begreppslista: Normanbelopp 
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tillgängligt för samtliga fonder. Dessutom kunde Morningstar redovisa hur beloppet var 

uträknat samt visa vilken tidpunkt siffrorna var tagna.  

 

Beräkningen av Normanbeloppet gjordes först genom beräkning av årlig avgift. Om den 

informationen saknades gjordes beräkningen på TER de senaste fem åren och i tredje hand på 

förvaltningsavgift plus de genomsnittliga extra kostnaderna i fonden. Gällande är att 

Normanbeloppet alltid är beräknat enbart på fondens synliga kostnader och inte dolda 

kostnader som exempelvis courtage eller valutaväxling (Morningstar, u.å) 

 

3.4 Dataanalysmetod 
 

3.4.1 Sammanställning av Data 
 

En sammanställning av data gjordes i en överskådlig tabell där fonderna rankades efter 

riskjusterad avkastning. Tabellen användes sedan till att studera resultaten av insamlade data 

och sedan till en fortsatt analys av fonder och dess respektive kategori och typ av 

fondförvaltning.  

Till sist beräknades också medelvärdet för respektive variabel i de olika kategorierna och 

förvaltningstyp. Detta gjordes för en lättare jämförelse och analys av data. Medelvärde 

användes som spridningsmått eftersom det inte fanns några extremvärden som ger felaktigheter 

i måttet (Denscombe, 2016). 

 

3.4.2 Truly active och Closet indexing 
 

Utifrån insamlade data gjordes också en analys av hur många fonder som anses “Truly active”11 

och hur många som anses som “Closet indexing” fonder. Gränsdragningen gjordes utifrån 

Cremers och Petajistos studie från (2009), där verklig aktiv förvaltning innebär en Active share 

på över 60 procent. Det betyder att fonder under den gränsen betraktas som “Closet indexing”. 

 

3.4.3 Regressionsanalys 
 

Nästa steg är att finna kopplingar och mönster i data, vilket innebär att kausala samband 

eftersöks. I den här studien eftersöks samband mellan den beroende variabeln, Sharpekvot, och 

de oberoende aktivitetsmåtten, Aktiv risk, Active share, Omsättningshastighet samt 

kostnadsmåttet Normanbelopp. I analysen inkluderas alla fonder oavsett kategori och typ av 

fondförvaltning. Detta eftersom det är samband som undersöks och förhållandet mellan 

grupperna och kategorierna undersöks i ett senare stadie. Analysverktyget som användes var 

statistikprogrammet SPSS, eftersom programmet lämpar sig väl till att genomföra en multipel 

regressionsanalys. Excel användes också, men enbart för att tydliggöra tillvägagångssättet i en 

stegvis regression. Det är viktigt att undersöka, om samband upptäcks, huruvida starka eller 

riktiga dessa samband är. Genom statistisk hypotesprövning skapas en uppfattning om 

sannolikheten att ett samband finns mellan två eller flera variabler. Detta kan användas som en 

                                                           
11 Se Begreppslista: Truly active 
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indikator när en kritisk bedömning om huruvida sambandet är tillförlitligt eller anses vara en 

ren tillfällighet görs.     

 

Först undersöktes om de oberoende variablerna uppvisar multikollinearitet, detta gjordes 

genom att skapa en korrelationsmatris. Problemet med multikollinearitet är att det blir svårt att 

hålla isär effekterna av två eller flera oberoende variabler på den beroende variabeln. Styrkan 

av samvariation uttrycks med hjälp av korrelationskoefficienten som kan variera mellan ett och 

minus ett. Korrelation är sällan fullständig och ett resultat mellan plus eller minus 0.3 och 0.7 

kan anses som en rimlig korrelation, 0.3 innebär en svag och 0.7 en stark korrelation. 

Korrelation påvisar dock inget om orsak och verkan mellan variablerna utan beskriver endast 

att det finns ett nära samband (Denscombe, 2016, s.365–367). 

 

Efter att multikollinearitet mellan de oberoende variablerna undersökts genomfördes den 

multipla regressionen, vilket innebär att nollhypotesen testades (se figur 2). Hypotesen anser 

att det föreligger ett orsakssamband mellan den beroende och oberoende variabeln medan 

mothypotesen anser att det inte finns något kausalt samband. Sannolikheten för att förkasta 

nollhypotesen kallas för signifikansnivå och sätts i den här undersökningen till fem procent 

vilket är den vanligaste nivån i vetenskapliga studier. Resultatet presenterades i en ANOVA-

tabell där ett globalt test kan urskiljas samt ett individuellt test för respektive variabel. Här 

presenteras också förklaringsgraden vilket visar hur mycket riskjusterad avkastning kan 

förklaras av Active share, Aktiv risk och Normanbelopp. Det gick även att se den totala 

korrelationen och spridningen. För att få fram ett sannenligt globalt test studerades det 

individuella t-testet för respektive oberoende variabel. De variablerna som inte uppvisade 

statistisk signifikans plockades systematiskt bort (Körner & Wahlgren 2015).  

 

 

Figur 2. Hypotesprövning av orsakssamband 
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3.4.4 Fondranking 
 

Efter regressionsanalysen gjordes en ranking av fondernas riskjusterade avkastning, aktivitet- 

och kostnadsmått. Detta gjordes för att få en överblick över vilka specifika fonder som 

presterat, varit mest aktiva samt haft en låg kostnad. Det var också viktigt att kunna skapa en 

uppfattning om vart de olika grupperna, index, små-/medelstora samt stora bolag, placerade sig 

vad gäller riskjusterad avkastning, aktivitet och kostnader. Därmed kunde trender visas och 

olika fondkategorier jämföras.  

 

Rankingen gjordes genom att först sortera fondernas Sharpekvot från högst till lägst, samma 

sak gjordes med Aktiv risk, Active share, Omsättningshastighet samt Normanbelopp. För 

samtliga variabler så gavs en rank, där rank 1 är bäst och 64 är sämst och med detta så är ett 

lågt värde positivt. Högst Sharpekvot gavs rank 1, samma gällde för aktivitetsmåtten Aktiv 

risk, Active share, Omsättningshastighet. För kostnadsmåttet Normanbelopp gavs rank 1 till 

fonden som visade den lägsta kostnaden och rank 64 till den med högst. Om flera fonder hade 

samma värde på samma variabel fick fonderna ett rank-medelvärde. Om exempelvis sex av 

fonderna visar samma omsättningshastighet på rank 45, 46, 47, 48, 49, 50 så summeras de 

(285) och delas sedan på antalet fonder (6) för att ge fonderna ranken 47.5.  

 

För de tre aktivitetsmåtten slogs rankingvärdena för respektive fond ihop för att sedan delas 

med tre. Anledningen till detta var att skapa en mer överskådlig bild av aktivitetsmåtten. Den 

nya rankningen fick namnet “Total aktivitet”. Med det så återstod tre stycken rankade listor för 

presentation, Sharpekvot, Total aktivitet och Normanbelopp. Ett medelvärde på 32.5 räknades 

fram för total aktivitet och Normanbeloppet. Sedan färgkodades de värden som var sämre än 

genomsnittet med rött och de värden som var bättre med grönt, neutrala värden fick färgkoden 

gul. Indexfonderna markerades i blått och små-/medelstora bolag stjärnmarkeras för att lättare 

urskiljas. 

 

 

3.4.5 Aktiva och Passiva fonder 
 

Slutligen genomfördes en jämförelse mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. För kategorin 

Sverigefonder gjordes ett t-test mellan gruppen indexfonder och gruppen aktivt förvaltade 

fonder. Då undersöktes om det fanns skillnad i avkastning och riskjusterad avkastning mellan 

grupperna och om skillnaden är signifikant, vilket innebär att testet visar om skillnaden kan 

bero på en ren tillfällighet eller inte (Denscombe, 2016). En undersökning av skillnaden i 

medelvärde gjordes också mot referensindexet MSCI Sweden NR SEK som representerar 

storbolagssegmentet på den svenska marknaden (Morningstar, 2016). 

 

I kategorin Sverigefonder små-/medelstora bolag var alla fonder aktiv förvaltade, en jämförelse 

gjordes därför mot ett referensindex MSCI Sweden small cap. Indexet är konstruerat för att 

representera det svenska småbolag segmentet (Morningstar, 2016).  
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3.5 Metodkritik 
 

Svårigheten med att ta fram aktivitetsmått för längre perioder krävde att måtten generaliserades 

och antogs därför vara samma under en längre tid. Vanligtvis redovisades aktivitetsmåtten 

såsom Active share enbart för ett år i redovisningarna och ett stort antal av fondbolagen hade 

arkiv som enbart uppvisade den senaste årsberättelsen. En mer rättvis bild hade påvisats ifall 

ett genomsnittligt värde presenterats, vilket var fallet för den femåriga medelavkastningen och 

även Normanbeloppet. Att räkna ut måtten istället för att hämta dessa från årsredovisningarna 

hade också gett ett mer tillförlitligt resultat, detta ansågs dock vara för komplicerat samt tids- 

och resurskrävande.   

 

De fonder som räknades som bortfall på grund av bristande information gällande Active share 

var också några av de fonder som visade högst riskjusterad avkastning. Ett exempel på detta 

var Spiltans fonder som uppvisade högst prestation men som hade valt att inte redovisa sin 

Active share. Dessa bortfall med höga värden bidrar därför till ett resultat med lägre 

tillförlitlighet.  

 

Kravet för att fonderna skall anges som aktiefonder hos Morningstar var ett 75 procentigt 

aktieinnehav. Vilket gör att de resterande 25 procenten kan investeras i annat tillgångsslag som 

i sin tur påverkar avkastningen och jämförelsen mellan fonderna. Dock har den totala risken i 

form av standardavvikelse uppmäts för varje fond, vilket till viss del justerar dessa skillnader i 

avkastningen.En kvalitativ undersökning av varje enskild fond har inte gjorts i studien. Olika 

fonder kan ha skilda investerings strategier att exempelvis välja vissa industrier och branscher 

att investera i, vilket skulle kunna påverka avkastningen och därmed jämförelsen i studien. 

Dock väger Aktiv risk in detta fenomen eftersom den mäter den ytterligare risk en fond tar 

genom att över investera i en viss bransch eller segment i förhållande till referensindex. 

 

I kategori Sverigefonder påträffades både aktivt och passivt förvaltade fonder vilket gjorde att 

den riskjusterade avkastning enkelt kunde jämföras grupperna emellan. Hos fonderna i kategori 

små-/medelstora bolag var fallet inte detsamma, där samtliga fonder ansåg sig som aktiva. 

Detta ledde till problem vid jämförelse av Sharpekvot i kategorin mellan index och aktiva 

fonder. För att kunna jämföra dessa letades ett referensindex fram, det gick dock inte att finna 

en standardavvikelse för indexet vilket resulterade i att Sharpekvoten inte kunde beräknas. Med 

det så kunde enbart en jämförelse mellan medelavkastningen, göras vilket inte är i enlighet med 

jämförelsen i kategorin Sverigefonder. Det går också att påpeka att indexet som hämtats 

relaterar till Morningstars kategorisering av Sverigefonder, vilket innebär att det räcker med 

att ha 75 procent av fondens innehav i Sverige, det skiljer sig från studiens villkor på 90 

procent. Detta kan ha lett till att jämförelsen mellan index och aktiva fonder gett ett felaktigt 

resultat.  

 

3.6 Studiens trovärdighet 
 

Studiens trovärdighet kan ses utifrån att resultaten baseras på objektiva lagar snarare än 

värderingar. Data som samlats in behandlades och prövades med statistiska signifikanstest. 

Dessutom baseras tolkning och resultat på uppmätta kvantiteter istället för kvalitativt material 

som ger utrymme för större felmarginal (Denscombe, 2016). Studien tenderade dock att 

innefatta för många mått eftersom analysen blev omfattande och komplex. Anledningen kan 
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också varit att de större aspekterna på problemet som sträcker sig utöver de empiriska data har 

diskuterats.   

 

3.6.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet kan delas in i tre kategorier som förklarar tillförlitligheten i forskningen; 

stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Stabilitet kan ge en förklaring 

huruvida resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt (Denscombe, 

2016). Måtten i studien kan anses vara stabila eftersom de inte är framräknade på egen hand 

och det finns en teoretisk grund i framtagandet av måtten. Dock skulle resultatet inte bli 

detsamma om studien genomfördes igen eftersom omvärldsfaktorer i ekonomin skulle påverka 

utfallet. 

 

Den interna reliabiliteten i studien kan anses vara hög eftersom de mått som använts inte har 

tolkats som ett och samma mått. Istället har innebörden av måtten har särskiljts och behandlats 

i relation till varandra. När aktivitetsmåtten sammanställdes som ett mått på aktivitet och 

rankades för att ge en tydligare bild av resultatet, kan den interna reliabiliteten för illustrationen 

ha sjunkit. Den insamlade data har inte tolkats och kategoriserats i större bemärkelse utan var 

redan kategoriserad vid insamlandet vilket inte ger utrymme till tolkning. Detta medför att 

interbedömarreliabiliteten kan anses vara hög för studien. 

 

3.6.2 Validitet 
 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet förklarar hur väl måtten som mäter ett begrepp, i 

studiens fall; Active share, Aktiv risk och Omsättningshastighet anses tillförlitliga att förklara 

begreppet aktivitet. Det bör därför även utvärderas om Normanbeloppet är ett relevant begrepp 

för kostnad och om standardavvikelse, medelavkastning och Sharpekvot är relevanta begrepp 

för risk, avkastning och riskjusterad avkastning. Mycket om dessa mått har redan diskuterats i 

avsnittet operationaliseringsprocessen men kritiken mot dessa kan utvecklas. Anledningen till 

att exempelvis Active share valdes som mått var att teorin framhäver dess betydelse, dock var 

måttet inte lika använt på marknaden som väntat, vilket ifrågasätter hur stor vikt som läggs på 

måttet som en förklaring till aktivitet hos fondförvaltare men även investerare. Aktiv risk är 

det traditionella sättet att visa aktivitet och används därefter men anses inte av forskningen att 

måttet ensamt som tillförlitligt att beskriva aktivitet, detsamma gäller omsättningshastighet. 

Alla tre aktivitetsmåtten tillsammans kan därför ändå sägas vara tillförlitliga mått på begreppet 

aktivitet. 

 

Kostnadsmåttet Normanbelopp är framtaget för att kunna visa hur kostnaden belastar 

investeraren genom att visa hur stor del av avkastningen som försvinner. Det är därmed 

effektivt i ett informativt perspektiv, dock täcker måttet inte alla kostnader som belastar fonden 

och investeraren, därför hade ett annat mått exempelvis TKA kunnat vara lämpligt. 

Normanbeloppet valdes för att det alltid fanns tillgängligt vilket inte var fallet för TKA, vilket 

hade lett till så många bortfall att undersökningen inte hade gått att genomföra.  
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3.6.3 Generaliserbarhet 
 

Population av fonder på den svenska marknaden kunde anses vara känd eftersom de gick att 

hitta i Morningstars databas. Kriterierna för de olika kategorierna var givna men eftersom 

urvalet har påverkats av ytterligare krav som ställdes på fonderna, är det inte självklart att kunna 

generalisera resultatet på hela populationen.   

 

3.6.4 Objektivitet 
 

En strävan efter att få en överblick över den svenska fondmarknaden har styrt studien i en viss 

riktning. Påverkan av tidigare studier och teorier har påverkat vilka begrepp som ska användas 

och vilken metodik som ska tillämpas för att undersöka problematiken. Vissa teorier och mått 

valdes bort för att de inte är lika använda i tidigare forskning. De mått som användes styrde till 

en början studien på en utstuderad bana men användes mestadels som verktyg för att studera 

den aktuella problematiken och fylla ut de luckor som fanns i forskningen.   

 

3.7 Källkritik utifrån äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 
 

Det är viktigt att vara medveten om varifrån data är hämtad vid genomförande av en kvantitativ 

studie. Data är tagen från den oberoende aktören Morningstar som har utfört egna beräkningar 

i form av avkastning, risk och kostnad. Därför kan de data klassas som sekundärdata i detta 

fall. Även fast Morningstar benämner sig själva som en oberoende aktör så tar de del av 

information direkt från fondbolagen, vilket gör det svårt att kontrollera dess äkthet. Det finns 

också risk för att informationen kan vara vinklad. Äkthetskriteriet har ökat i betydelse för 

företagsekonomer och anledningen till det är den utvecklade informationsteknologin. Material 

som sprids på nätet behöver inte ha någon kostnad för publicering och det finns inget 

utgivaransvar vilket ökar risken för felaktig information. Det är svårt att kontrollera om 

källorna är falska men det bör finnas en medvetenhet om detta. I studien har elektroniska källor 

använts framförallt för att samla information om det aktuella problemet som råder marknaden. 

Eftersom de elektroniska källorna inte granskas på samma sätt som vetenskapliga så ges de ett 

större utrymme för författarnas egna värderingar och tolkningar. Det finns dock en risk att de 

vetenskapliga artiklarna är påverkade av auktoriteter och institutioner som för forskningen i 

sitt eget intresse, vilket betyder att de inte alltid är oberoende. 

De data som samlats in är av kvantitativ karaktär och påverkas därför mindre av tiden än 

kvalitativ information. Kvalitativa data har större tolkningsutrymme i tiden eftersom 

omständigheterna förändras och minnet påverkas. I studien är många av de vetenskapliga 

källorna daterade flera år tillbaka. Det är dock svårt att sätta sig in i hur stor påverkan tiden 

och omständigheterna har haft på varje enskild forskning. Det bör finnas en medvetenhet om 

fenomenet och att källorna kan ha påverkats av detta. Denna studie har delvis använt sig av 

forskning som pågått under längre perioder samt studier som bygger vidare på tidigare 

forskning, vilket i sin tur kan leda till att tidsaspekten haft en stor påverkan. Det finns en 

chans att forskningen har blivit snedvriden i de källor som har använts eftersom forskare 

själva blir partiska, vilket kan leda till en missvisande bild av verkligheten. I den här studien 

är det dock de ekonomiska aspekterna som kan ha påverkat källorna att visa missvisande 

resultat, detta eftersom en del information har hämtats från vinstdrivande fondbolags 

årsredovisning. 
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4. Empiriskt Resultat 
 

I avsnittet presenteras resultatet till en början utifrån en sammanställning av de olika 

kategorierna och fondgrupperna genom att belysa max, min och medelvärde. Därefter visas 

resultaten från regressionsanalysen och en överskådlig bild ges slutligen i en fondranking.  

 

4.1 Sammanställning av fonder 
 

En sammanställning av insamlad data för fonderna presenteras i (bilaga 1) som är uppdelad i 

två kategorier; Sverigefonder och Sverigefonder små-/medelstora bolag. De insamlade data 

består av medelavkastning, standardavvikelse och Sharpekvot för att beskriva fondernas 

prestation. Aktiv risk, Active share och Omsättningshastighet presenteras och visar fondernas 

aktivitet. Kostnaden att investera i fonderna visas som Normanbelopp. Fonderna är rankade 

uppifrån och ned, efter högst Sharpekvot. Detta eftersom studien utgår ifrån fondernas 

prestation i form av riskjusterad avkastning. I kategorin Sverigefonder är fonderna uppdelade 

i två grupper; aktiv förvaltade och passivt förvaltade. Sist visas resultatet i medelvärde för 

respektive variabel uppdelat i kategori och typ av förvaltning, detta presenteras i (tabell 7). 

 

4.1.1 Kategori Sverigefonder 

 

4.1.1.1 Aktivt förvaltade 
 

I kategorin Sverigefonder var standardavvikelsen, det vill säga risken som de aktivt förvaltade 

fonderna tog relativt jämn. Den varierar mellan 11.5 och 13.1 procent. Medelavkastningen för 

den bästa fonden Cliens Sverige Fokus A uppmättes till 19.2 procent medan den sämsta fonden, 

Danske Invest Sverige, levererade en medelavkastning för perioden som uppgick till 10.7 

procent. 

 

Om istället den riskjusterade avkastningen studeras visar tabellen att Cliens Sverige Fokus A 

är den fond som har presterat bäst med en Sharpekvot på 1.514. De tio efterföljande fonderna 

har en Sharpekvot mellan cirka 1.1 och 1.24, vilket visar Cliens Sverige Fokus A överlägsenhet 

när det gäller prestation i förhållande till risk. Från plats tolv till plats 28; vilket kan ses som 

ett , varierar Sharpekvoten mellan ca 1.0 och 1.1. På plats 29 till 36 är fonder placerade som 

visade sämst prestation under perioden. Här varierar Sharpekvoten mellan 0.78 och 0.98, den 

sistnämnda var fonden Danske Invest Sverige, som också visade upp högst standardavvikelse 

och lägst medelavkastning. 

 

När det gäller aktivitetsmåtten varierar dessa från fall till fall. Men trenden visar att samma sak 

gäller för alla tre måtten; Aktiv risk, Active share och Omsättningshastighet. Högre värden går 

att urskilja för de tio bästa fonderna jämfört med de tio fonder som presterat sämst. i 

Mellansegmentet varierar värdena något mer och det går inte genom tabellen att urskilja något 

samband. Vidare presenteras om det finns samband mellan aktivitetsmåtten och prestationen 

under resultatet från regressionsanalysen.  

 

Den fond som hade högst Aktiv risk, 4.76 procent, liksom Active share, 67.35 procent, var 

Cliens Sverige Fokus A. Högst Omsättningshastighet, 1.25 ggr, hade SEB Swedish Value 

Fund. Lägst Aktiv risk, 0.03 procent, hade Alfred Berg Sverige Plus A, noterbart är att fonden 
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placerar sig som nummer tre på listan. Lägst Active share, 22.5 procent, var Nordea Inst Aktie 

Sverige och Nordea Inst Aktie Sverige icke utd, 22.5 procent, som befinner sig i 

mellansegmentet respektive i botten på listan. Lägst Omsättningshastighet, 0 ggr, hade 

Folksam LO Sverige som befinner sig inom topp tio på listan. 

 

Kostnaderna varierar vilket går att se genom att studera de tio bäst presterande fonderna. Cliens 

Sverige Fokus A har ett Normanbelopp på cirka 17000 kronor, vilket är det högsta för 

kategorin, medan de efterföljande två fonderna har en kostnad på cirka 12000 kronor. Fonderna 

på plats fyra, fem och sex har en kostnad på cirka 5000 kronor respektive 4000 kronor och 

sedan ökar kostnaderna igen för majoriteten av de fem efterföljande fonderna. Sambandet 

mellan kostnad och prestation undersöks vidare och presenteras i resultatet av 

regressionsanalysen. 

 

Den fond som visade lägst kostnad hos de aktivt förvaltade var Swedbank humanfond, 

anledningen till det är att fonden är ideell. Näst lägst kostnad visade Ethos aktiefond, med ett 

Normanbelopp på cirka 1700 kronor. 

 

 

 

4.1.1.2 Passivt förvaltade  
 

Indexfonderna presterade en medelavkastning som varierade mellan 12.2 och 14.3 procent. 

Den fond som presterade bäst var SEB Sverige Indexfond och sämst var Aktiespararna topp 

Sverige. Standardavvikelsen för samtliga indexfonder ligger stabilt mellan 12 och 12.5 procent. 

För den riskjusterade avkastningen ligger SEB Sverige Indexfond återigen på topp med 1.133 

medan Aktiespararna topp Sverige har en Sharpekvot på 0.949. Den aktiva risken för fonderna 

i kategorin ligger mellan 0 och 0.97 procent. Fonden som visade högst Aktiv risk var Danske 

Invest Sverige beta utd och lägst Swedbank Robour Access Sverige. Active share uppvisar 

värden mellan 0 och 8.2 procent. De fonder som inte redovisade någon form av Active share 

var Handelsbankens indexfonder; Handelsbanken Sverigefond Index, Handelsbanken Sverige 

Index Criteria samt Handelsbanken Sverige omxSB Index. Det högsta värdet på 8.2 procent 

uppvisade SPP Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Sverige B. Omsättningshastigheten 

varierade från det enda negativa värdet -0.4 ggr hos Swedbank Robour Access Sverige, med 

upp till 0.2 ggr hos ett flertal andra fonder. Kostnadsmåttet Normanbelopp för samtliga fonder 

i kategorin ligger på en låg nivå, högst värden uppmättes till 5731 kronor hos fonderna 

Handelsbanken Sverigefond Index samt Handelsbanken Sverige Index Criteria. Kostnadsfria 

Avanza Zero och Nordnet Superfonden Sverige var de enda två med ett Normanbelopp på 0 

kronor.  

 

4.1.2 Kategori Sverigefonder Små-/medelstora bolag 
 

Medelavkastningen för Kategorin varierade mellan 11.5 och 20.6 och procent. Variationen i 

spridningen var mellan 12.9 och 15.1 procent. SEB Sverigefond Småbolag var den fond med 

högst medelavkastning och också högst Sharpekvot, 1.545. Danske Invest Sverige Fokus var 

den fond med lägst medelavkastning och Sharpekvot, 0.713. 

 

Fondernas Aktiva risk varierar mellan den lägsta, 1.8 procent, Handelsbanken svenska 

Småbolag och den högsta, 8.03 procent, Danske Invest Sverige Fokus som också hade högst 

standardavvikelse och lägst Sharpekvot i kategorin. Inside Sweden var den fond med högst 
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Active Share, 90 procent, fonden AMF Aktiefond Småbolag hade den lägsta vilket uppmättes 

till 28.8 procent. Omsättningshastigheten varierade i kategorin mellan 0.2 ggr och 3.51 ggr 

fondförmögenheten. SEB Sverigefond Småbolag C/R hade den lägsta Omsättningshastigheten 

och Inside Sweden den högsta. 

  

Kategori Sverigefonder        

Aktivt förvaltade fonder MA(%) SA SK AR (%) AC (%) 
OH 

(ggr) NB (kr) 

Högst värde 19,2 0,131 1,514 4,9 67,35 1,25 22897 

Medelvärde 0,138 0,124 1,057 2,67 48,25 0,63 10460 

Lägst värde 10,7 0,112 0,779 0,03 22,5 0 0 

        

Passivt förvaltade fonder MA(%) SA SK AR (%) AC (%) 
OH 

(ggr) NB (kr) 

Högst värde 14,3 0,125 1,133 0,97 8,2 0,38 5731 

Medelvärde 0,134 0,122 1,042 0,20 2,06 0,10 3051 

Lägst värde 12,2 0,120 0,949 0 0 -0,4 0 

        

Kategori Små-/Medelstora bolag        

Fonder MA(%) SA SK AR (%) AC (%) 
OH 

(ggr) NB (kr) 

Högst värde 20,6 0,151 1,545 8,03 90 3,51 18474 

Medelvärde 0,185 0,137 1,304 4,39 59,67 0,72 12446 

Lägst värde 11,5 0,129 0,713 1,8 28,8 0,2 5386 

        

        

MA = Medelavkastning        

SA = Standardavvikelse        

SK = Sharpekvot        

AR = Aktiv risk        

AC = Active share        

OH = Omsättningshastighet        

NB = Normanbelopp        
 

Tabell 7. Sammanställning av högst och lägst värde samt medelvärde 

 

4.2 Truly active och Closet indexing 
 

Av de 48 aktivt förvaltade fonderna är det enbart 16 stycken som visar en Active share på 60 

procent eller högre. De kvarvarande 32 visar en Active share lägre än 60 procent, vilket innebär 

att det bara är ⅓ del av fonderna kan anses som “Truly active” (se figur 3). 
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Figur 3. Förhållandet mellan andelen verkligt aktiva och dolda indexfonder 

 

 

4.3 Resultat Korrelationsmatris 
 

 

Figur 4. Korrelationsmatris 

 

Genom att studera korrelationsmatrisen (figur 4) påträffas ett svagt positivt samband mellan 

den beroende variabeln Sharpekvot och den oberoende variabeln Aktiv risk samt Sharpekvot 

och den oberoende variabeln Active share. Det går även att se en svag positiv korrelation 

mellan Sharpekvot och den oberoende variabeln Normanbelopp. 

 

En hög grad av multikollinearitet går att utläsa mellan aktivitetsmåtten Aktiv risk och Active 

share. Variablerna visar en korrelation uppmätt till 0.88. Vidare visar Active share relativt hög 

korrelation med Normanbelopp och Omsättningshastighet. Även Aktiv risk korrelerar relativt 

mycket med de andra oberoende variablerna Omsättningshastighet och Normanbelopp. 

 

4.4 Stegvis regressionsanalys 
 

Först genomfördes ett globalt test (F-test) som inkluderade alla variabler. Testet visade sig 

signifikant F(p) = 0.019, men alla individuella testerna kunde inte uppvisa tillräckligt hög 

signifikansnivå vilket påverkar riktigheten i det globala testet. De variabler med sämst 

signifikans plockades därför bort stegvis för att öka träffsäkerheten i testet (se figur 5). 
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Figur 5. Multipel regressionsanalys som inkluderar samtliga mått 

 

Normanbeloppet visar en signifikansnivå på T(p) = 0.63 vilket betyder att det inte finns något 

statistiskt orsakssamband mellan kostnaden, Normanbelopp och prestationen, det vill säga 

Sharpekvot.  

 

Normanbelopp/Sharpekvot: 

 

H0= Det finns ett signifikant samband 

H1= Det finns inget signifikant samband 

 

Därmed kan nollhypotesen förkastas och antaganden för mothypotesen gäller. Normanbeloppet 

plockades därefter bort för en vidare analys. 

 

 
Figur 6. Multipel regressionsanalys där Normanbelopp exkluderats 
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När Normanbeloppet plockats bort genomfördes en ny regression där det globala testet blev 

mer signifikant än i det förra testet F(p) = 0.009 

 

Bland de individuella testerna har Aktiv risk det högsta p-värdet, T(p) = 0.58, vilket innebär 

att det inte finns något statistiskt orsakssamband mellan Aktiv risk och Sharpekvot (se figur 6). 

Därmed förkastas nollhypotesen. 

 

Aktiv risk/Sharpekvot: 

 

H0= Det finns ett signifikant samband 

H1= Det finns inget signifikant samband 

 

 

 

Figur 7. Multipel regressionsanalys där Normanbelopp samt Aktiv risk har exkluderats 

 

De återstående oberoende variablerna Active share och Omsättningshastighet visar båda 

signifikanta p-värden på T(p) = 0.001 respektive T(p) = 0.008. Det betyder att båda 

aktivitetsmåtten kan anses ha en påverkan på prestationsmåttet, Sharpekvot. Därför förkastas 

inte nollhypoteserna för Active share och Omsättningshastighet (se figur 7). 

 

Active Share/Sharpekvot: 

 

H0= Det finns ett signifikant samband 

H1= Det finns inget signifikant samband 

 

Omsättningshastighet/Sharpekvot: 

 

H0= Det finns ett signifikant samband 

H1= Det finns inget signifikant samband 

 

Eftersom alla oberoende variabler som testas är signifikanta kan det globala testet accepteras. 
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Det Globala testet visar nu en hög signifikans på 0.3 procent, F(p) = 0.003 

 

 

Active share, Omsättningshastighet/Sharpekvot 

 

H0= Det finns ett signifikant samband 

H1= Det finns inget signifikant samband 

 

Det visar också en positiv korrelation på 41 procent, Multiple R = 0.414 

 

Förklaringsgraden som innebär hur stor del av variationen i Sharpekvot som kan förklaras av 

de oberoende variablerna Active share och Omsättningshastighet uppgick till 17 procent, R 

squared = 0.176. Adjusted R square som tar hänsyn till antalet oberoende variabler i testet 

visade en förklaringsgrad på 14 procent (0.144) 

 

Antal observationer: 64 

Spridning från medelvärdet: 15 procent, (Standard error = 0.154) 

En sammanställning utifrån den stegvisa regressionsanalysen presenteras i (figur 8). 

 

Globalt test   

  Sharpekvot  

Alla oberoende 
variabler 

Det finns ett samband Active Share, 
Omsättningshastighet 

    

Individuella tester    

  Sharpekvot  

Aktiv Risk  Det finns inget Samband 

Active Share  Det finns ett Samband 

Omsättningshastighet  Det finns ett Samband 

Normanbelopp  Det finns inget samband 

Figur 8. Resultat av hypotesprövning 

 

 

4.5 Ranking 

I rankingtabellen ges en överskådlig bild av fondernas prestation och om deras kostnad samt 

aktivitet är högre eller lägre än genomsnittet. Genom att studera resultatet utläses att de 

fonderna med högst riskjusterad avkastning tillhör gruppen små-/medelstora bolag, enbart två 

fonder avviker från mönstret. För de passiva index samt de aktivt förvaltade storbolagsfonderna 

är spridningen större i tabellen. Tydligt är dock att det finns indexfonder som presterat bättre 

än aktivt förvaltade fonder när det gäller avkastning. För den genomsnittliga aktivitetspoängen, 

Total aktivitet, visar småbolagen en aktivitet som är högre än den genomsnittliga. Samtliga 

indexfonder visar en låg aktivitet vilket är logiskt då fonderna inte strävar efter att avvika. De 

fonder som placerat sig i botten vad gäller riskjusterad avkastning visar också tecken på 

aktivitet högre än medelvärdet. När det kommer till kostnad visar gruppen små-/medelstora 

bolag en kostnad högre än genomsnittet, detta gäller för samtliga små-/medelstora fonder utom 

två. Samtliga indexfonder visar på låga kostnader gentemot kostnadsrankens medelvärde och 
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för aktivt förvaltade fonder i kategorin Sverigefonder är kostnaderna mer spridda i tabellen (se 

tabell 8).  

 

 

 
 

 

Rank Fonder Sharpekvot Total aktivitet Kostnad 

1 SEB Sverigefond småbolag C/R* 1,5453 17,5 50 

2 Cliens Sverige Fokus A 1,5141 10,7 62 

3 Nordea Småbolagsfond Sverige* 1,5060 18,0 50 

4 Handelsbanken svenska småbolag* 1,4991 35,5 50 

5 Catella småbolag* 1,4389 8,8 46 

6 SEB Sverigefond småbolag* 1,3976 17,5 50 

7 AMF aktiefond småbolag* 1,3634 41,0 22,5 

8 Skandia småbolag Sverige* 1,3634 32,0 41 

9 Länsförsäkringar småbolag B* 1,2778 26,0 43 

10 Länsförsäkringar småbolag A* 1,2778 26,0 56 

11 Granit Småbolag * 1,2500 21,0 63 

12 Aktie-ansvar sverige A 1,2355 19,7 42 

13 Alfred Berg Sverige Plus A 1,1870 37,7 38,5 

14 Enter Select Pro 1,1541 20,2 24,5 

15 SEB Sverige Indexfond 1,1332 53,7 11,5 

16 Catella Sverige Index A 1,1304 57,8 24,5 

17 Swedbank robour svergiefond MEGA 1,1171 23,8 21 

18 Folksam LO Västfonden 1,1137 45,2 17 

19 Cliens Sverige B 1,1128 17,5 61 

20 Folksam LO Sverige 1,1056 50,5 17 

21 Cliens Sverige C 1,1031 18,0 57 

22 Lannebo utdelningsfond 1,1000 11,0 58 

23 SEB stiftelsefond sverige 1,0995 14,8 50 

24 Handelsbanken Sverigefond Index 1,0982 58,8 26,5 

25 Nordea Inst aktie Sverige 1,0927 43,5 19,5 

26 Handelsbanken Sverige index criteria 1,0868 55,2 26,5 

27 Enter Sverige PRO 1,0863 20,0 22,5 

28 Enter Select 1,0836 21,7 59 

29 Cicero focus A 1,0783 9,8 30 

30 AMF aktiefond Sverige 1,0724 31,5 15 

31 SPP Aktiefond Sverige B 1,0716 51,2 7,5 
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32 Öhman Sverigefond 1,0707 23,7 31 

33 SPP Aktiefond Sverige 1,0707 51,2 7,5 

34 Danske invest Sverige Beta utd 1,0704 48,7 10 

35 Länsförsäkringar Sverige aktiv B 1,0687 17,8 33 

36 Länsförsäkringar Sverige aktiv A 1,0687 17,8 37 

37 Ethos Aktiefond 1,0567 40,3 4 

38 Nordnet superfonden Sverige 1,0529 55,3 2 

39 Swedbank robour Sverigefond 1,0454 23,3 35 

40 Solidarfonder Sverige 1,0447 38,8 44,5 

41 SEB Sverigefond 1,0433 26,3 38,5 

42 Handelsbanken Sverigefond 1,0315 39,2 29 

43 Öhman Etisk index Sverige A 1,0261 51,3 18 

44 SEB Swedish value fund 1,0188 11,3 50 

45 Inside Sweden* 1,0168 1,0 28 

46 Handelsbanken bosparfond bostadsr 1,0136 38,8 54 

47 Enter Sverige 1,0109 15,7 60 

48 Swedbank robour access Sverige 1,0104 60,3 5,5 

49 Cliens Sverige A 1,0094 16,7 64 

50 Nordea indexfond sverige utd 1,0071 53,3 13,5 

51 Handelsbanken Sverige omxSB index 1,0047 57,0 11,5 

52 Länsförsäkringar Sverige indexnära  1,0039 59,2 5,5 

53 Nordea Indexfond  sverige icke utd 0,9886 53,3 13,5 

54 Swedbank Robour ethica Sverige Mega 0,9748 35,3 35 

55 Avanza Zero 0,9742 60,2 2 

56 Nordea Inst aktie Sverige icke-utd 0,9678 43,5 19,5 

57 Aktiespararna topp Sverige 0,9494 58,7 9 

58 Öhman Sverigefond 2A 0,9469 34,3 32 

59 Swedbank Robour ethica Sverige 0,9337 32,5 35 

60 Swedbank humanfond 0,9292 36,7 2 

61 Catella reavinstfond 0,9201 14,0 55 

62 Öhman Sverige Koncis A 0,8769 22,7 44,5 

63 Danske invest Sverige 0,7790 20,3 40 

64 Danske invest Sverige Fokus* 0,7125 5,8 50 

 Medelvärde 1,0999 32,5 32,5 

 
Tabell 8. Fondranking av samtliga fonder 

 

 

 

4.6 Skillnad i avkastning mellan Aktiva och Passiva fonder 
 

4.6.1 Kategori Sverigefonder 
 

Resultaten av T-testen mellan grupperna aktivt förvaltade- och passivt förvaltade i kategorin 

Sverigefonder visade en skillnad i medelvärde. Aktivt förvaltade fonder hade en 

medelavkastning under undersökningsperioden på cirka 13.9 procent medan de passivt 

förvaltade fonderna hade en medelavkastning på cirka 13.4 procent. Testet kan dock inte 
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betraktas som statistiskt signifikant då p-värdet ligger på tolv procent, T(p) = 0.122 (se figur 

9). Det var också en skillnad i riskjusterad avkastning mellan de båda grupperna. Aktivt 

förvaltade fonder hade högre medel-sharpekvot på 1.057 medan de passivt förvaltade hade 

lägre medel-Sharpekvot på 1.042. Testet visade en signifikansnivå på T(p)= 0.267, vilket inte 

kan anses tillförlitligt (se figur 10). 

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

   

  Aktivt förvaltade Passivt förvaltade 

Medelvärde 0,137888889 0,1344375 

Varians 0,000214273 4,23958E-05 

Observationer 36 16 

Parad varians 0,00016271  
Antagen medelvärdesskillnad 0  
fg 50  
t-kvot 0,900526566  
P(T<=t) ensidig 0,186078598  
t-kritisk ensidig 1,675905025  
P(T<=t) tvåsidig 0,372157196  
t-kritisk tvåsidig 2,008559112   

   

Figur 9. T-test av medelavkastning   

   

 

 

t-test: Två sampel antar lika varians   

   

  Aktivt förvaltade Passivt förvaltade 

Medelvärde 1,05740171 1,042407263 

Varians 0,013852706 0,003018211 

Observationer 36 16 

Parad varians 0,010602357  
Antagen medelvärdesskillnad 0  
fg 50  
t-kvot 0,484661814  
P(T<=t) ensidig 0,31501639  
t-kritisk ensidig 1,675905025  
P(T<=t) tvåsidig 0,63003278  
t-kritisk tvåsidig 2,008559112   

   
Figur 10. T-test av riskjusterad avkastning  

 

 

Vid jämförelse med kategorins referensindex som uppmätte en medelavkastning på 12.3 

procent under samma period är det tydligt att de aktivt förvaltade fonderna presterat bättre än 

indexfonderna och kategorins referensindex under perioden (2012-03-31 - 2017-03-3). 
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4.6.2 Kategori Sverigefonder små-/medelstora bolag 
 

I denna kategori finns det inga passivt förvaltade fonder vilket gör att den enda jämförelsen 

som görs är mot kategorins referensindex. De aktivt förvaltade fonderna visade en 

medelavkastning på 18.5 procent samtidigt som medelavkastningen för kategorins 

referensindex uppmättes till 19.5 procent. Resultatet betyder att majoriteten av de aktivt 

förvaltade fonderna inte har slagit index under undersökningsperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5. Analys 
 

Resultaten analyseras med hjälp av tidigare forskning och teorier som förhåller sig till den 

teoretiska referensramen. Till en början diskuteras sambanden mellan variablerna, sedan 

förhållandet mellan aktiv- och passiv förvaltning och slutligen görs en analys på 

marknadsnivå.  

 

5.1 Avkastning och Risk  
 

Gemensamt för alla fonder oavsett kategori och typ av fondförvaltning är att avkastningen bör 

riskjusteras för en mer rättvisande bild över fondernas prestation. Det blir tydligt när resultatet 

av undersökningen studeras, att rankingen blir annorlunda om hänsyn tas till vilken risknivå 

som fonden uppvisar gentemot den avkastning den levererar. Det betyder att om fonderna 

skulle rankas efter medelavkastning eller standardavvikelse istället för Sharpekvot, skulle flera 

av fonderna byta plats och visa antingen en bättre eller sämre prestation. Därmed gäller de 

antaganden som Sharpe (1966) diskuterade i sin studie, att hänsyn bör tas till fondens volatilitet 

och avkastningen bör mätas per enhet risk.12 Utifrån en riskavers investerare som Markowitz 

(1959) menade inte tar någon onödig risk utan att få ersättning för denna, är Sharpekvoten i 

högsta grad relevant att utgå ifrån som investerare. 

 

Vid jämförelse av medelavkastning mellan Sverigefonder och Sverigefonder små-/medelstora 

bolag bör hänsyn tas till skillnad i risk. Sverigefonder små-/medelstora bolag har en högre 

genomsnittlig risk än kategorin Sverigefonder och därmed också en högre medelavkastning. 

 

I Kategorin Sverigefonder finns det en skillnad när det gäller den riskjusterade avkastningen 

mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Bland de aktivt förvaltade fonderna varierar den 

riskjusterade avkastningen kraftigt. Skillnaden i riskjusterad avkastning kan ses i resultatet där 

den högsta Sharpekvoten uppmättes till 1.514 och den lägsta 0.779 vilket ger en differens på 

0.735. Skillnaden kan därmed nästan sägas vara dubbelt så stor mellan den sämst presterande 

fonden och den bäst presterande.  Vilket kan betyda att fondförvaltare antingen lyckas med den 

aktiva förvaltningen eller misslyckas.  

Liknande mönster går att se bland Sverigefonder små-/medelstora bolag där skillnaden i 

riskjusterad avkastning mellan den högst presterande fonden och lägst presterande uppgick till 

0.832, vilket innebär att den bäst presterande fonden har en riskjusterad avkastning som är mer 

än två gånger så stor som den sämst presterande, 1.545 respektive 0.713. 

 

De passivt förvaltade fonderna uppvisade en lägre spridning av riskjusterad avkastning 

gentemot de aktiva. Den sämst presterande fonden visade en Sharpekvot på 0.949 och den 

högsta 1.133, vilket visar skillnad på 0.184. Eftersom spridningen och differensen är mindre 

hos de passiva fonderna så är det lättare att förutse vilken avkastning som kan komma att 

genereras, till skillnad från de aktivt förvaltade som har ett större spann mellan den 

riskjusterade avkastningens högsta och lägsta värde. 

 

Utifrån resultatet går det att fastställa att de aktivt förvaltade fonderna har en större differens i 

den riskjusterad avkastning. Utifrån en investerares perspektiv kan därför en investering i en 

                                                           
12 Se Bilagor: Bilaga 1 
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aktivt förvaltad fond innebära en hög riskjusterad avkastning men chansen finns också att 

avkastningen kan bli mycket lägre.  

 

En förklaring till den varierande standardavvikelsen, avkastningen och den riskjusterade 

avkastningen för de aktivt förvaltade fonderna, kan göras genom att använda den moderna 

portföljteorin (1959). Fondförvaltare kan välja innehav som har en låg korrelation med 

varandra genom att diversifiera sig ifrån sitt referensindex exempelvis genom att investera i 

olika branscher på den svenska marknaden. På så sätt kan de sänka risken för portföljen och 

samtidigt öka eller bibehålla den förväntad avkastning. Det finns dock ingenting som säger att 

en fondförvaltare diversifierar sig lika brett som marknaden, snarare att de viktar stora delar av 

innehavet mot en bransch efter deras analys och ökar därmed istället risken i portföljen. 

Fondförvaltarnas analyser kan både leda till framgång och till misslyckanden vilket, är tydligt 

när fondernas prestation analyseras. 

 

De passivt förvaltade fonderna låg på en jämnare risknivå under perioden samt en jämnare 

avkastning och riskjusterad avkastning. Från en investerares perspektiv kan därför passivt 

förvaltade fonder ses som ett säkrare sparalternativ, eftersom den historiska avkastningen inte 

hade lika omfattande spridning. Utfallet kan därför förväntas hamna inom ett mindre spann av 

möjlig riskjusterad avkastning. 

Avkastning och risk har därmed satts i relation till varandra och kan betraktas utifrån den 

riskjusterade avkastningen. Vilken risk- och avkastningsnivå fonderna hamnar på kan 

analyseras vidare utifrån påverkan av graden aktivitet. 

 

5.2 Aktivitet  
 

5.2.1 Aktiv risk 
 

När avkastningen är justerad för risken kan påverkan av aktivitet lättare analyseras. Utifrån 

regressionsanalysen kunde inget signifikant samband påträffas mellan Aktiv risk och 

riskjusterad avkastning. Dock visar Aktiv risk en hög grad av samkorrelation med Active share 

som har ett signifikant orsakssamband med riskjusterad avkastning när korrelationsmatrisen 

studeras. Att Aktiv risk och Active share uppvisar en hög grad av multikollinearitet betyder att 

de till viss del säger samma sak, vilket i så fall skulle betyda att Aktiv risk likväl som Active 

share kan förklara en del av förändringen i riskjusterad avkastning. Inga slutsatser kan dock 

dras av detta påstående.  

 

Skillnaden mot Active share är att det i det här fallet så studeras hur fondförvaltaren 

ombalanserar innehavet genom att utnyttja starka marknadssektorer och prisanomalier istället 

för att se till avvikelsen mot ett referensindex. När det sker ombalanseringar ökar den aktiva 

risken, vilket kan leda till över- eller underavkastning jämfört med marknaden beroende på om 

fondförvaltaren lyckas eller inte (Cremers & Petajisto, 2009). Vidare analys av Aktiv risk visar 

att det går att studera detta utifrån det empiriska resultatet.  

 

För de aktivt förvaltade fonderna i kategori Sverigefonder visade det sig att fonden som 

genererat högst riskjusterad avkastning också var den med högst Aktiv risk, 4.76. Näst högst 

låg den sämst presterande fonden vad gäller riskjusterad avkastning med en aktiv risk på 4.34. 

Ett liknande mönster går att hitta i kategorin för små-/medelstora bolag där de två fonderna 

som har högst aktiv risk, 8.03 samt 6.13, genererar lägst riskjusterad avkastning. På plats tre 
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med 5.9 i aktiv risk är den fond som presterar högst riskjusterad avkastning i kategorin. Det 

går därför att utläsa från tabellen att fonder med hög grad av aktiv risk kan prestera väsentligt 

olika när det kommer till riskjusterad avkastning. Fonderna i kategori små-/medelstora bolag 

uppvisar en högre grad av Aktiv risk med ett genomsnitt på 4.39 medan samma snitt hos de 

aktiva fonderna i kategori Sverigefonder enbart låg på 2.67. Detta visar att fonderna för små-

/medelstora bolag generellt sett ligger på en högre Aktiv risk. Anledningen är att förvaltarna 

har en större möjlighet att dra nytta av prisanomalier och marknadssektorer i en större 

utsträckning än hos kategori Sverigefonder (Cremers & Petajisto, 2009).  

 

De passivt förvaltade fonderna visar alla upp en Aktiv risk under en procent, vilket betyder att 

de knappt avviker från indexets sammansättning och risknivå. Det är fullständigt rimligt för 

fonder som skall efterlikna sina referensindex.  

 

 

5.2.2 Active share 
 

Active share visade ett signifikant resultat när dess påverkan på riskjusterad avkastning testades 

i regressionsanalysen. Nollhypotesen är därför fortfarande gällande. Det är i linje med resultatet 

från Cremers och Petajistos studie (2009) som innebär att graden av aktivitet hos fonderna 

påverkar dess avkastning. Högre aktivitet, när det gäller Active share betyder en högre 

avvikelse från index, ger därmed högre riskjusterad avkastning.  

 

Sverigefonderna för små-/medelstora bolag hade genomsnittligen högre Active share än 

Sverigefonderna. Indexet liksom marknaden för små-/medelstora bolag är betydligt bredare 

och innehåller fler bolag än indexet och marknaden för Sverigefonder. Det betyder att det är 

lättare att investera i innehav som inte utgör stora delar av referens indexet och därmed en 

högre Active share. 

 

Därför kan också graden av aktivitet sägas vara anledningen till den större skillnaden i 

riskjusterad avkastning hos Små-/medelstora bolagsfonderna än hos de i kategorin 

Sverigefonder. Detta eftersom marknaden för små-/medelstora bolag är mer väldiversifierad 

än marknaden för Sverigefonder som förhåller sig till “Large cap” som referensindex. Det är 

därmed lättare för en fondförvaltare på marknaden för små-/medelstora bolag att göra aktiva 

val som avviker från index. Det betyder att den riskjusterade avkastningen varierar mer mellan 

fonderna. Detta diskuterade Cremers, et al (2013) när de undersökte skillnaden mellan olika 

marknader och hur förutsättningarna såg ut för aktiv förvaltning att lyckas på dessa marknader. 

De kom fram till att det var olika svårt för en aktiv fondförvaltare att lyckas beroende på graden 

av marknadseffektivitet och beroende på hur pass diversifierade marknaderna var. 

Av de fonder som kan sägas vara “Truly active” är det förhållandevis fler fonder som uppnår 

detta i kategorin Sverigefonder små-/medelstora bolag än i Sverigefonder, vilket visar på 

svårigheter att avvika från index. Eftersom det finns ett samband mellan Active share och 

prestation kan det anses problematiskt att ⅔ av alla fonderna är dolda indexfonder. Det är 

tydligt att det går att ifrågasätta hur ”aktiva” fondförvaltarna egentligen är.  

 

De passivt förvaltade fonderna hade en Active share som låg mellan cirka noll och åtta procent. 

Vilket visar att målet för dessa fonder är att följa referensindex.      
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5.2.3 Omsättningshastighet 
 

Detta aktivitetsmått visade liksom Active share ett orsakssamband med riskjusterad 

avkastning. De båda måtten kunde förklara förändringen i riskjusterad avkastning till cirka 14 

procent vilket är en acceptabel förklaring av variationen eftersom den sociala verkligheten inte 

alltid kan förklaras helt med bestämda faktorer. Active share och Omsättningshastighet hade 

tillsammans en svag korrelation med Sharpekvot på 41 procent vilket visar att de rör sig 

någorlunda tillsammans.  

 

Liksom i studien av Dahlqvist et al, (2000) visar det empiriska resultatet i den här studien att 

ökade transaktioner i form av köp och sälj i en fond skapar högre riskjusterad avkastning, vilket 

innebär en bättre prestation. En aktiv fondförvaltare bör därför enligt resultatet vara kortsiktig 

i sina placeringar och göra förändringar utifrån kortsiktiga analyser. Cremers och Petajisto 

(2009) kritiserade visserligen måttet som ett sämre alternativ att redovisa hur aktiv en fond är 

eftersom det skulle leda till fler och onödiga transaktioner av fondförvaltare enbart för att de 

ska upplevas som aktiva. Dessutom är det svårt att urskilja hur aktiv en fond egentligen är, 

eftersom måttet inte tar hänsyn till det specifika innehavet eller den ytterligare risk 

transaktionen medför. Det bidrar istället de andra aktivitetsmåtten, Active share och Aktiv risk 

med. Resultatet kan dock säga att fondförvaltare som har haft en hög Omsättningshastighet har 

bidragit till deras framgång. Skillnaden mellan kategorierna är mindre jämfört med de andra 

aktivitetsmåtten. Fonderna i kategorin små-/medelstora bolag visar dock en aning högre 

genomsnittlig Omsättningshastighet.  

 

De passivt förvaltade fonderna uppvisade en viss Omsättningshastighet vilket kan ha att göra 

med små förändringar i referensindex, vilket medför förändringar i den passivt förvaltade 

fonden. 

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att samtliga aktivitetsmått hos kategori små-/medelstora 

bolag visar på en högre grad av aktivitet gentemot kategori Sverigefonder. De högre 

genomsnittliga värdena går också att relatera till den högre nivån av riskjusterad avkastning 

hos kategorin.  

 

 

5.3 Kostnad 
 

Sharpes studie (1966) presenterade ett negativt samband mellan kostnad och avkastning. I den 

här studien visar dock resultatet av regressionsanalysen att det inte fanns något signifikant 

orsakssamband mellan Normanbelopp och Sharpekvot. Detta kan bekräftas genom att studera 

tabellen där kostnaden varierar oavsett om fonden befinner sig högt eller lågt i ordningen.  

 

Det går att se att det finns fonder som är aktivt förvaltade där vissa fonder med en låg kostnad 

presterar bättre än fonder med en hög kostnad. Det finns också fonder som har en hög prestation 

och samtidigt en hög kostnad respektive fonder som presterar sämre med en låg kostnad. Det 

kan därför sägas inte finnas någon trend när det gäller kostnad och prestation.  

 

Bland de fonder som ansågs som dolda indexfonder fanns det fonder som hade lika eller högre 

kostnad än de fonder som var verkligt aktiva. Många av dessa fonder visade också upp en sämre 

riskjusterad avkastning än de verkligt aktiva fonderna. Aktivt förvaltade fonder har som regel 

högre avgift än passiva indexfonder (Cremers & Petajisto, 2009). Även för den här 
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studien gäller att den genomsnittliga kostnaden är lägre för indexfonder. Bland indexfonderna 

finns det dock inte heller någon trend när det gäller förhållandet mellan riskjusterad avkastning 

och prestation. 

 

Skillnaden i den genomsnittliga kostnaden för Sverigefonder och Sverigefonder små-

/medelstora bolag var inte stor, dock hade Sverigefonderna små-/medelstora bolag högre 

genomsnittlig kostnad. Kategorin visade också som tidigare analyserats en högre grad av 

aktivitet, vilket gällde samtliga aktivitetsmått. Det skulle därför kunna finnas ett samband 

mellan aktivitet och kostnad, det har dock inte testats om förhållandet är statistiskt signifikant. 

I praktiken borde detta förhållande råda vilket till viss del kan visas då Normanbelopp visar 

upp en hög positiv korrelation med både Active share och Aktiv risk och en låg korrelation 

med Omsättningshastighet, vilket betyder att de verkar i samma riktning. Att den visar en lägre 

korrelation med Omsättningshastighet kan bero på att det inte är lika kostsamt för 

fondförvaltaren att göra transaktioner som att göra analyser och aktiva placeringar. 

 

Indexfonderna och Sverigefonderna ligger runt samma medelvärde när det gäller riskjusterad 

avkastning men medelvärdet för Normanbeloppet är cirka tre gånger så stort hos de aktivt 

förvaltade fonderna. Vilket innebär att en investerare får betala mer för något som 

nödvändigtvis inte levererar en högre avkastning. Detta motsätter sig de resultat som Ippolito 

(1989) kom fram till på den amerikanska marknaden där han menade att kostnaden för 

investering i aktivt förvaltade fonder kompenserades med en högre avkastning.  

 

De empiriska resultaten för studien är mer i linje med de resultat som Harry Flam och Roine 

Vestman (2014) fick från sin studie som också gjordes på den svenska marknaden. De aktivt 

förvaltade fonderna presterade bättre än index, men överavkastningen åts oftast upp av avgifter 

och kostnader. 

 

 

5.4 Aktiv och Passiv förvaltning 
 

Resultatet av T-testet mellan aktiv och passiv förvaltning visade att de aktivt förvaltade 

fonderna i kategorin Sverigefonder hade presterat bättre än de passiva förvaltade fonderna när 

det gäller medelavkastning och riskjusterad avkastning. Skillnaden var dock inte statistiskt 

signifikant vilket innebär att resultatet inte kan sägas vara tillförlitlig. Sett till medelavkastning 

hade de aktiva fonderna även slagit sitt referensindex. Resultaten visar på en skillnad även om 

resultatet inte påvisade signifikans. Det visar dock att marknaden precis så som Shiller (2015) 

och Shleifer (2000) beskriver den, inte alltid kan anses som effektiv. Uppenbarligen har former 

av marknadsanomalier i form av över- och underprissättning påvisats i vissa segment på 

marknaden. Därför kan de finansiella beteendemönster som Shiller och Shleifer diskuterar 

kopplas samman med resultatet att aktivt förvaltade fonder kan prestera bättre än index inom 

ett visst tidsspann.  

 

Cremers et al, (2013) hävdade att det är svårt att avvika från index om marknaden inte är så 

väldiversifierad. Den svenska marknaden kan inte anses vara väldiversifierad speciellt inte 

“Large cap” segmentet som kategorin Sverigefonder har som referensindex. Eftersom aktivitet 

påverkar avkastningen är det motsägelsefullt att de aktiva fonderna lyckats bättre än de passivt 

förvaltade fonderna i den här kategorin. Det hade varit mer logiskt att de aktiva fonderna 

lyckats slå index i kategorin Sverigefonder små-/medelstora bolag eftersom fonderna där 

visade högre aktivitet.  
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I kategorin Sverigefonder småbolag var samtliga fonder aktivt förvaltade. Vid jämförelse med 

kategorins referensindex visade det sig dock att majoriteten av de aktivt förvaltade fonderna 

inte slagit sitt referensindex. Den effektiva marknadshypotesen förespråkar indexfonder då den 

säger att marknaden är effektiv på både lång och kort sikt, vilket verkar vara fallet i marknaden 

för små-/medelstora bolag.  

 

Studien är genomförd på en femårsperiod vilket kan anses som relativt kort vid jämförelse med 

andra studier av exempelvis Sharpe (1966), Jensen (1968) och Ippolito (1989). Både Sharpe 

och Jensen visade att de aktivt förvaltade fonderna inte slog index och att passivt förvaltade 

fonder var att föredra medan Ippolito visade det motsatta under en annan period. Perioden när 

undersökningen är gjord kan därför anses spela roll. Under de senaste fem åren har 

tillgångspriserna på den svenska marknaden skjutit i höjden, vilket kännetecknar en “bull 

marknad”. Det stärker också de teorier som presenterades av Shiller (2015) och Shleifer (2000). 

 

Vid en överblick av det totala fondutbudet på den svenska marknaden är det tydligt att det finns 

indexfonder som presterar bättre än aktivt förvaltade fonder men även att det finns vissa aktivt 

förvaltade fonder som presterar bättre eller sämre än index. Det innebär att både teorierna av 

Fama (1970); Shiller (2015) och Shleifer (2000) går att applicera och det blir istället en fråga 

om jämförelse av fonderna på individnivå för att avgöra om det är ett bättre eller sämre 

investeringsalternativ. Det ska dock sägas att den historiska prestationen inte behöver betyda 

en bra prestation i framtiden, men det ger dock incitament till en fortsatt bra prestation (Bodie 

et al, 2014). 

 

 

5.5 Den svenska fondmarknaden 
 

De passiva fonderna växer i popularitet, trots det är fortfarande en kraftig majoritet aktivt 

förvaltade. Analysen av de empiriska resultaten visar tydligt att många aktiva fonder inte är så 

“aktiva” som dom utger sig för att vara. I många fall är prestationen också sämre samtidigt som 

kostnaden är högre. Att många investerare fortfarande väljer aktiv förvaltade fonder kan ha att 

göra med effektiv marknadsföring och förskönad och missvisande bild av prestation, kostnader 

och aktivitet, eller det faktum att det inte finns tillräckligt med information tillhanda.   

 

Det finns tydliga exempel på att de empiriska resultaten kan appliceras på den svenska 

fondmarknaden som inte fungerar felfritt, Swedbank skandalen är ett exempel på detta. Fallet 

bekräftar agentproblematiken mellan investerare och fondförvaltare, där fondförvaltare inte 

handlat i investerarnas intresse. Flera fonder utgav sig som aktivt förvaltade men var istället 

dolda indexfonder, vilket betyder att de inte gjorde det arbetet som den högre kostnaden 

innebar. Investerare handlar i god tro att den aktiva förvaltningen ska leverera en hög 

avkastning som motiverar en högre kostnad och placering i dessa fonder.    

 

Det ökade fondutbudet har gett upphov till oseriösa aktörer på marknaden, vilket har drabbat 

många investerare och pensionssparare. I vissa fall har de helt blivit berövade på sina 

pensionspengar. Det visar tecken på en ineffektiv marknad där en hög grad av 

informationsasymmetri förekommer. Behovet av att bygga bort informationsklyftan mellan 

investerare och fondförvaltare är stor. 
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För att lösa de rådande problemen på den svenska fondmarknaden, främst agentproblematiken 

och problemet med “Moral hazard”, krävs tydligare redovisning av fondinformation och mer 

rättvisande mått som uppdateras och levereras frekvent till investeraren. Traditionellt har Aktiv 

risk använts som aktivitetsmått men liksom annan information är måttet svårt att hitta. Den 

återfinns ofta i årsberättelser eller årsredovisningar som hittas på fondbolagens respektive 

hemsida. I dessa kunde också Active share hittas men den redovisades inte alls i många fall. 

Måtten presenteras också olika och var beräknade på olika perioder vilket inte underlättade när 

en jämförelse mellan olika fonder skulle göras. Dessutom saknades historiska data i många fall 

vilket gör det svårt för en investerare att studera fonderna i ett längre perspektiv, vilket är högst 

relevant vid investering i aktiefonder. 

Sammanfattningsvis behövs det en tydligare och uppdaterad redovisning av aktivitetsmått som 

är lättåtkomlig för investerare. Så att de enklare kan ställas i relation till den riskjusterade 

avkastningen och kostnaden att investera i fonden. En liten förändring i den grundläggande 

problematiken kan lösa det större problemet med ineffektivitet på den svenska marknaden. 
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6. Slutsats 
 

I avsnittet besvaras och summeras de mest relevanta aspekterna utifrån studiens 

forskningsfrågor, som i sin tur besvarar problemformuleringen. Avslutningsvis diskuteras om 

syftet med studien har besvarats. 

 

De aktivt förvaltade fonderna presterade en bättre avkastning än de passiva i kategorin 

Sverigefonder men förhållandet var omvänt i kategorin Sverigefonder små-/medelstora bolag. 

Tidigare forskning visade också varierande resultat på området men resultatet är till viss del 

motsägelsefullt utifrån den svenska marknadens sammansättning. 16 stycken fonder, vilket 

innebär att ⅓ av alla aktivt förvaltade fonder var verkligt aktiva medan 32 stycken, ⅔ av 

fonderna kunde anses vara dolda indexfonder. Det kan förklaras av att den svenska marknaden 

inte är tillräckligt diversifierad men kan också tolkas som en problematik som utgör en grund 

till en ineffektiv marknad.  

De mått som uppvisade en signifikant påverkan på den riskjusterade avkastningen var 

aktivitetsmåtten Active share samt Omsättningshastighet. Aktiv risk visade inget signifikant 

samband men uppvisade en hög korrelation med Active share. Kostnadsmåttet Normanbelopp 

visade inget signifikant samband med prestationsmåttet Sharpekvot. Dock så uppvisade 

indexfonder en lägre genomsnittlig kostnad än de aktivt förvaltade fonderna. Utifrån de givna 

orsakssambanden kunde de enskilda fondernas prestation analyseras. Det skulle dock behövas 

en mer omfattande analys och ett större antal fonder för att undersöka hur faktorerna påverkar 

varje fondgrupp, passiv respektive aktiv fondförvaltning. 

Måtten som hade signifikanta orsakssamband skulle därför kunna användas vid val av 

fondförvaltning, dock krävs det att dessa mått finns presenteras tydligare och mer lättillgängligt 

för investerarna. Detta skulle hjälpa att minska informationsasymmetri och agent 

problematiken mellan aktörerna på den svenska fondmarknaden.  

Med hjälp av slutsatserna kan studiens syfte anses vara besvarat. 
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7. Slutdiskussion 
 

I avsnittet sätts resultat och analys i ett större sammanhang i en diskussion. Här presenteras 

studiens bidrag, implikationer under studiens gång samt förslag till vidare forskning. 

 

Resultatet för studien kan anses intressant både för investerare men också för politiker. 

Problematiken på marknaden är som diskuterats i studien väl debatterat och politiker är 

medvetna om problemet. Dock har lösningsförslagen inte varit konkretiserade, vilket de mått 

som studien lyfter fram skulle kunna bidra med. Politiker måste agera och lagstifta för att bygga 

bort informationsasymmetrin och öka konsumentskyddet på den svenska marknaden. 

 

Det är inte bara inom politiskt beslutsfattande och marknadsnivå som förändringar kan ske. 

Det är vanligt förekommande att investerare inte alltid är insatta i sitt sparande. Exempelvis är 

det många svenskar som inte gör några aktiva val i den delen av den allmänna pensionen som 

kallas premiepensionen. De hamnar då i statens AP7 fonder som också kallas 

“soffliggarfonder”, där risknivån är anpassad efter ålder. När det gäller tjänstepensionen är 

pensionsspararen tvungen att göra ett aktivt val, de får då själva välja vilket fond- eller 

försäkringsbolag som ska förvalta deras pension. Detta ställer krav på individen att lägga ner 

tid till att samla in information på egen hand, vilket sällan görs och fondförvaltare väljs på 

slumpmässiga grunder. Överlag ökar vikten av att vara insatt i sina investeringar.  Dock ligger 

problematiken också i att informationen måste också vara mer lättillgänglig så att en investerare 

inte behöver leta efter relevant information. Utvecklingen på marknaden har dessutom lett till 

större informationsspridning vilket ställer krav på att investerare skall kunna gallra och avgöra 

vilken informationen som är tillförlitlig 

 

Något som kom att tänkas på efter studiens genomförande var att en undersökning om huruvida 

aktivitetsmåtten hade en signifikant påverkan på kostnadsmåttet, Normanbelopp, skulle vara 

av intresse. Detta för att studera om aktiviteten hos fondförvaltaren återspeglas i kostnaden för 

fonden. Genom att placera Normanbeloppet som den beroende variabeln och de tre 

aktivitetsmåtten som oberoende och på nytt genomföra regressionsanalysen, hade fler resultat 

kunnat sammanställas och analyseras.  

 

En annan intressant aspekt skulle vara att ta reda på vilken information en investerare utgår 

ifrån, samt varifrån information hämtas när det kommer till grunden för investeringsalternativ 

och beslut. Vilka faktorer är det som påverkar valet? Är den historiska avkastningen 

utgångspunkten för ett investeringsbeslut? Observerar investerare kostnad och aktivitet hos en 

fond? Visserligen har finansiella beteendemönster tagits upp i studien, men med en djupare 

analys av investerares incitament, värderingar och beslutmönster skulle fler och säkrare 

slutsatser kunna dras för marknaden. Med en kvalitativ ansats, skulle troligtvis fler aspekter 

och faktorer återfinnas och ge en tydligare bild över beteendemönster hos investerare.   

 

Den svenska marknaden har haft en uppåtgående trend de senaste fem åren som kännetecknas 

av en “Bull market”. Det kan i allra högsta grad ha påverkat resultatet i den här studien. Hur 

skulle en undersökning se ut på en marknad med en nedåtgående trend, “Bear market”? I olika 

konjunkturer eller cykler tenderar prestationen hos segment och branscher på marknaden att 

variera. Dessutom är det många som hävdar att när marknaden går dåligt är det den analytiska 

förmågan att aktivt välja innehav som levererar värde och därmed prestation. Det skulle därför 

vara intressant att se om de aktivt förvaltade fonderna presterar bättre än index i en “Bear 

market”. 
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Vidare skulle det vara intressant att studera resultatet mellan olika marknader som uppvisar 

varierande marknadseffektivitet, för att undersöka aktivitet, kostnad och prestation för passiv 

och aktiv förvaltning. Hur skulle påverkan av olika regelverk och lagstiftning påverka 

fondernas prestation? (Cremers et al, 2013) Berör dessa områden, den studien skulle dock 

kunna kompletteras på den internationella marknaden, på ett liknande sätt som den här studien 

fyller luckor i forskningen på den svenska marknaden. 

 

I studien beräknades indexfonder, små-/medelstora samt stora bolag i samma regression. Hade 

resultatet sett annorlunda om en regression hade gjorts för var grupp för sig? Detta gick inte att 

genomföra eftersom storleken på grupperna var för små. Det hade krävts ett större antal fonder 

i varje grupp för att kunna utföra en regression som skulle gett signifikant resultat.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1.  
 
MA = Medelavkastning 
SA = Standardavvikelse 
SK = Sharpekvot  
AR = Aktiv risk  
AC = Active share  
OH = Omsättningshastighet 
NB = Normanbelopp 

 

Kategori Sverigefonder        

Aktivt förvaltade fonder MA SA SK AR AS OH NB 

Cliens Sverige Fokus A 19,2% 0,122 1,514 4,76 67,35 0,7 17347 

Aktie-ansvar Sverige A 15,6% 0,121 1,235 3,7 48,7 0,7 12193 

Alfred Berg Sverige Plus A 14,6% 0,117 1,187 0,03 46 0,67 11620 

Enter Select Pro 15,6% 0,129 1,154 3,14 60 0,63 5473 

Swedbank Robour svergiefond MEGA 14,9% 0,127 1,117 2,3 44,4 1,1 4953 

Folksam LO Västfonden 14,5% 0,124 1,114 1,9 28,9 0,1 3908 

Cliens Sverige B 14,7% 0,126 1,113 3,55 61,01 0,56 15496 

Folksam LO Sverige 14,4% 0,124 1,106 1,4 24,9 0 3821 

Cliens Sverige C 14,6% 0,126 1,103 3,46 61,01 0,56 13896 

Lannebo utdelningsfond 15,1% 0,131 1,100 4,7 60 0,9 15018 

SEB Stiftelsefond Sverige 14,5% 0,125 1,099 3,4 54,8 1,1 13250 

Nordea Inst aktie Sverige 14,0% 0,122 1,093 1,1 22,5 0,4 4606 

Enter Sverige PRO 14,4% 0,126 1,086 2,89 63 0,63 5386 

Enter Select 14,8% 0,130 1,084 3,3 60 0,49 15177 

Cicero focus A 12,8% 0,112 1,078 4,9 63,8 0,75 10465 

AMF aktiefond Sverige 14,0% 0,124 1,072 1,6 32,4 0,75 3733 

Öhman Sverigefond 13,7% 0,121 1,071 3 53,7 0,66 10713 

Länsförsäkringar Sverige aktiv A 13,9% 0,123 1,069 3,2 55 0,77 11209 

Länsförsäkringar Sverige aktiv B 13,9% 0,123 1,069 3,2 55 0,77 10961 

Ethos Aktiefond 13,7% 0,123 1,057 1,5 33 0,33 1702 

Swedbank Robour Sverigefond 14,0% 0,127 1,045 2,3 44,4 1,2 11044 

Solidarfonder Sverige 13,5% 0,122 1,045 3,18 44 0,08 12926 

SEB Sverigefond 12,7% 0,115 1,043 2,67 52,65 0,59 11620 

Handelsbanken Sverigefond 13,4% 0,123 1,031 1,1 31,2 0,5 9215 

SEB Swedish value fund 13,6% 0,127 1,019 4,3 54,9 1,25 13250 

Handelsbanken bosparfond bostadsr 13,2% 0,123 1,014 1,2 31,1 0,5 13412 

Enter Sverige 13,4% 0,126 1,011 2,94 63 0,79 15257 

Cliens Sverige A 13,3% 0,125 1,009 3,79 61,01 0,56 22897 

Swedbank Robour Ethica Sverige Mega 12,8% 0,124 0,975 2,1 45,8 0,3 11044 

Nordea Inst aktie Sverige icke-utd 12,5% 0,122 0,968 1,1 22,5 0,4 4606 

Öhman Sverigefond 2A 12,0% 0,119 0,947 1,5 47,3 0,48 10879 
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Swedbank Robour Ethica Sverige 12,3% 0,124 0,934 2 45,2 0,5 11044 

Swedbank humanfond 12,3% 0,125 0,929 1,5 45,3 0,4 0 

Catella reavinstfond 12,6% 0,129 0,920 3,22 57 1 13574 

Öhman Sverige Koncis A 11,2% 0,120 0,877 1,96 54,1 0,97 12926 

Danske invest Sverige 10,7% 0,128 0,779 4,34 42 0,58 11948 

Medelvärde 13,8% 0,124 1,057 2,67 48,25 0,63 10460 

        

MSCI Sweden NR SEK Index  12,3%       
 

Passivt förvaltade fonder MA SA SK AR AS OH NB 

SEB Sverige Indexfond 14,3% 0,120 1,133 0,1 0,6 0,19 3558 

Catella Sverige Index A 14,3% 0,120 1,130 0,08 1 0,08 5473 

Handelsbanken Sverigefond Index 14,1% 0,122 1,098 0,06 0 0,1 5731 

Handelsbanken Sverige Index criteria 14,2% 0,124 1,087 0,1 0 0,2 5731 

SPP Aktiefond Sverige B 14,0% 0,124 1,072 0,5 8,2 0,1 1880 

SPP Aktiefond Sverige 14,0% 0,124 1,071 0,5 8,2 0,1 1880 

Danske invest Sverige Beta utd 13,6% 0,120 1,070 0,97 0,52 0,38 2942 

Nordnet superfonden Sverige 13,4% 0,121 1,053 0,1 4,5 0,07 0 

Öhman Etisk index Sverige A 13,2% 0,122 1,026 0,3 4,7 0,14 4432 

Swedbank Robour access Sverige 13,1% 0,123 1,010 0 4,2 -0,4 1791 

Nordea Indexfond Sverige utd 13,1% 0,123 1,007 0,1 0,4 0,2 3645 

Handelsbanken Sverige omxSB Index 13,0% 0,122 1,005 0,05 0 0,2 3558 

Länsförsäkringar Sverige Indexnära  13,0% 0,122 1,004 0,1 0,1 0 1791 

Nordea Indexfond Sverige icke utd 13,1% 0,125 0,989 0,1 0,4 0,2 3645 

Avanza Zero 12,5% 0,121 0,974 0,05 0,11 0,05 0 

Aktiespararna topp Sverige 12,2% 0,121 0,949 0,1 0,1 0,06 2766 

Medelvärde 13,4% 0,122 1,042 0,20 2,06 0,10 3051 
 

Kategori Små- Medelstora bolag        

Fonder MA SA SK AR AS OH NB 

SEB Sverigefond småbolag C/R 20,6% 0,129 1,545 5,9 76,7 0,2 13250 

Nordea Småbolagsfond Sverige 21,3% 0,137 1,506 5,1 64,2 0,3 13250 

Handelsbanken svenska småbolag 21,4% 0,138 1,499 1,8 34,6 0,5 13250 

Catella småbolag 20,8% 0,140 1,439 5,85 72 0,7 13088 

SEB Sverigefond småbolag 18,7% 0,129 1,398 5,9 76,7 0,2 13250 

AMF aktiefond småbolag 19,8% 0,140 1,363 2,05 28,8 0,24 5386 

Skandia småbolag Sverige 18,3% 0,129 1,363 2,4 52,25 0,36 12111 

Länsförsäkringar småbolag B 18,5% 0,139 1,278 3 56 0,45 12519 

Länsförsäkringar småbolag A 18,5% 0,139 1,278 3 56 0,45 13655 

Granit Småbolag  18,2% 0,140 1,250 3,55 36,8 0,79 18474 

Inside Sweden 13,9% 0,130 1,017 6,13 90 3,51 7867 

Danske invest Sverige Fokus  11,5% 0,151 0,713 8,03 72 0,98 13250 

Medelvärde 18,5% 0,137 1,304 4,39 59,67 0,72 12446 

        

MSCI Sweden Small cap Index 19,5%       
 


