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Begreppsförklaring 
 

Aktiefond: En aktiefond är en fond som investerar minst 85 % av sin 

fondförmögenhet i aktier (andelar i företag).  

 

Fondförmögenhet: Värdet av alla värdepapper, likvida medel och fodringar i en fond 

minus skulderna vid en viss tidpunkt. 

 

Förvaltningsavgift: En avgift fondbolagen tar ut för att sköta och administrera 

fonder.  

  

Informationskvot: Aktiva avkastningen dividerat med den aktiva risken, 

informationskvoten visar hur mycket överavkastning den aktiva förvaltaren har gett. 

 

Morningstar Rating: Ett mått som på ett lättbegripligt sätt jämför de historiska 

resultaten de senaste 3 åren hos fonder, måttet tar även hänsyn till kostnader och risk. 

 

Normanbelopp: Ett nyckeltal som visar den totala kostnaden för en fond, där man 

sparar 1000 kronor i månaden under tio år med en avkastning på 6 %. 

 

Omsättningshastighet: Är ett mått som visar på hur ofta förvaltaren har bytt ut sina 

aktier under ett år.  

 

OMXS30: Index över de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.  

 

Riskjusterad avkastning: Avkastningen ska återspegla den risk du tagit, ju högre 

risk desto högre riskpremie (total avkastning).  

 

Tracking Error: Skillnaden mellan en fonds avkastning och dess relevanta 

jämförelseindex. 
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Sammanfattning 

 

Aktiv fondförvaltning har den senaste tiden fått utstå mycket kritik, en av de senaste 

stora skandalerna var då Swedbanks Roburs VD gick ut med ett uttalande om att 

deras kunder inte fått vad de betalat för vid aktivt förvaltade fonder, samt att det är en 

mycket liten chans för dem att lyckas prestera över index. Dessa uttalanden ledde till 

att organisationen Aktiespararna valde att stämma Swedbank Robur, samt var en 

intresseväckare för denna uppsats. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida 

det föreligger något samband mellan en fonds riskjusterade avkastning och 

variablerna: Morningstar rating, Normanbelopp, förvaltningsavgift, 

omsättningshastighet och fondförmögenhet. I samband med detta undersöktes 

huruvida dessa variabler hade en positiv påverkan på fondernas utveckling, för att 

fastslå orsak/verkan-samband. Vidare undersöktes känsligheten hos det nya 

nyckeltalet Normanbelopp, genom att förändra dess grundläggande antaganden.            

 

Studien baseras på 50 stycken svenska aktivt förvaltade aktiefonder med legalt säte i 

Sverige där tidsintervallet sträcker sig mellan åren 2004-2014, datamaterialet har 

sedan bearbetats i SPSS i både multipla- samt enkla regressioner. 

 

Resultatet av studien påvisade att enbart Morningstar rating hade en stark positiv 

korrelation i samband med en positiv påverkan i form av förklaringsvärde, på den 

riskjusterade avkastningen. De resterande undersökta variablerna påvisade ingen 

positiv påverkan eller särdeles stor positiv korrelation med avkastningen. Nyckeltalet 

Normanbelopp påvisade sig vara relativt okänsligt för förändringar av de 

grundläggande antagandena. Avslutningsvis kunde studien fastställa att enligt urvalet 

hade enbart en av de undersökta variablerna, vilka skribenterna anser vara 

grundläggande för aktiv fondförvaltning, möjlighet att skapa mervärde för kunden i 

form av positiv påverkan på fondernas utveckling.  

 

Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, Effektiva Marknadshypotesen, Normanbelopp, 

Multipel regression  
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Abstract 
 
Active mutual fund management has lately sustained a lot of criticism, one of more 

recent major scandals was initiated by Swanbank’s Roburs Chief Executive. Roburs 

CEO made a statement that their customers have not been getting what they paid for 

in form of active mutual fund management, and that there is a very small chance for 

Robur succeeding to perform over index. These comments resulted in a lawsuit by the 

organisation Aktiespararna against Swedbank Robur, and also an inciter of interest for 

this study.  

 

The purpose of this study is to see if there is any association between a funds risk-

adjusted return and the different variables: Morningstar rating, Normanbelopp, 

Turnover and Fund Assets. Further examines the sensitivity of the new key figure 

Normanbelopp, this through changing its essential assumptions. As fund-saving are 

continually rising and is one of the most general ways to save in Sweden today, 

examines are also made on which variables out of a consumers-perspective one 

should look further into and which one of the examined variables has a positive effect 

on the performance of the funds.  

 

The study is based on 50 Swedish actively managed mutual funds with legal base in 

Sweden where the time interval ranges between the years 2004-2014. The computer 

based material have been processed in SPSS in both multiple and simple regressions. 

The results of the study demonstrated that only Morningstar rating had a strong 

positive correlation associated with a positive impact in the form of explanatory 

value, on the risk-adjusted returns. The remaining variables examined showed no 

positive impact or particularly large positive correlation with the returns. The key 

figure Normanbelopp was proven to be relatively insensitive to changes in the 

underlying assumptions. Finally, the study could conclude that, according to the 

selection, only one of the variables examined had, which the writers consider to be 

fundamental for active fund management, the ability to create added value for the 

consumer in terms of positive impact on the performance of the funds. 

 
Key words: Active fund management, Efficient Market Hypothesis, Normanbelopp, 

Multiple regression  
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1. Inledning  

Inledningsvis i uppsatsen presenteras bakgrunden till studien. Vidare redovisas 

studiens problemformulering, syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Den 16e december 2013 var detta en oerhört omtalad rubrik i tidningen Svenska 

Dagbladet. Artikeln syftar till organisationen Aktiespararnas anmälan av Swedbanks 

fondförvaltning Robur 1. Agerandet från Aktiespararnas sida var grundat på ett 

uttalande av Roburs VD Thomas Hedberg och där Hedberg uttrycker att kunderna i 

Robur inte fått vad de betalat för. 2 Uttalandet syftar till att Swedbank Roburs kunder 

inte har fått den aktiva förvaltning de betalat för. 

 

Denna anmälan var bara början till en lång rättsprocess och även en intresseskapare 

hos författarna för denna studie. Kritiken mot Swedbank Robur syftar framförallt till 

två specifika fonder där, som Aktiespararnas VD Carl Rosén uttrycker det, “... 

spararna lidit skada.”. Allemansfonden och Kapitalinvest som förvaltar över 86 

miljarder kronor tillsammans 3 var de två fonder som Aktiespararna fokuserat sin 

kritik mot. Statistik som finns tillgänglig i fondernas informationsblad visar att de 

misslyckats med att prestera en hög omsättningshastighet4, vilket är det mått som 

används för att undersöka hur ofta en fonds innehav omsätts. En grundpelare inom 

aktiv fondförvaltning är just att innehavet i de aktivt förvaltade fonderna skall 

omsättas. Tomas Hedberg uttrycker även i artikeln av SvD att fonderna misslyckats 

med att prestera såsom kan förväntas av en aktivt förvaltad fond, där han uppger att 

chansen att lyckas, givet att de ligger så indexnära som de gjort senaste år, är mycket 

liten. 5 Dessa uttalanden som implicit uttrycker att det är mycket svårt att prestera en 

avkastning över dess jämförelseindex, innebär att cirka 1 miljon kunder hos 

Swedbank Robur har betalat kring 1 miljard kronor i kostnad för en finansiell tjänst 

som anses vara näst intill omöjlig att åstadkomma.6 7  

 

Den svenska befolkningen har länge sparat i olika finansiella instrument. Enligt SCB 

ökar sparandet i fondandelar stadigt där sparandet i aktiefonder utgör den största 

delen. 8 En aktiefond innebär en sammansättning av olika aktier inom en finansiell 

produkt. Sedan sista kvartalet 2013 har det totala sparandet för svenska hushåll i 

fondandelar ökat med nära 19 %. 9 Siffrorna visar tydligt på den trend som idag 

präglar Sveriges befolknings sparbeteende, där hushållens pengar dras alltmer mot 

finansiella marknader. I dagens ekonomi, där reporäntan är negativ, är 

                                                        
1 www.svd.se (Hämtad 2015-03-10) 
2 Ibid 
3 www.swedbank.se Faktablad Kapitalinvest och Allemansfond (Hämtad 2015-04-12) 
4 Ibid 
5 www.svd.se (Hämtad 2015-03-10) 
6 Ibid 
7 www.swedbank.se Faktablad Kapitalinvest och Allemansfond (Hämtad 2015-04-12) 
8 www.scb.se (Hämtad 2015-04-12) 
9 Ibid 

http://www.svd.se/
http://www.scb.se/
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aktiemarknaden näst intill det enda sparalternativ där kunden kan åstadkomma en 

stabil och relativt hög avkastning. 10 

 

Antalet aktivt förvaltade fonder har, med bakgrund av det ökade intresset av 

fondsparande i Sverige, ökat de senaste decennierna. Vid aktiv förvaltning, som ofta 

präglas av en högre avgift, är syftet att förvaltaren skall analysera marknaden och på 

detta vis prestera en överavkastning gentemot index.11 Fama och French (1970) 

undersökte huruvida aktivt förvaltade fonder lyckades prestera en avkastning över 

index, där enbart ett fåtal av totalt 3000 fonder uppvisade en överavkastning gentemot 

index.12 Kritiken mot den aktiva strategin inom fondförvaltning har präglat 

forskningen inom området länge. De teorier som satt sitt avtryck på den 

finansinriktade forskningen grundar sig i stor del på den effektiva 

marknadshypotesen, som menar på att, i och med marknadens effektivitet prisjusteras 

alla tillgångar direkt, vilket gör det omöjligt att åstadkomma en högre riskjusterad 

avkastning än index. Dock är alla forskare inte ense. M. Dahlquist m.fl. (2000) visar i 

sin studie kring svenska aktiefonder att de aktivt förvaltade fonderna presterat bättre 

än de passivt förvaltade.13 Oenighet präglar tidigare studier kring huruvida den aktiva 

förvaltningen har möjlighet att skapa ett mervärde för investeraren eller inte, samt 

vilka variabler och mått som kan kopplas till högre avkastning.14 15  

I och med det ökande intresset för finansiella placeringar, ökar även de krav som 

ställs på dagens fonder, där kostnad och lönsamhet ofta diskuteras i relation till 

varandra. Kostnadsmåttet förvaltningsavgift, har länge diskuterats inte varit ett 

godtagbart mått på fondens reella kostnader. År 2012 introducerades därav 

Morningstar ett mått vid namn Normanbeloppet. Kostnadsmåttet syftar till att 

klargöra för kunden den totala kostnad som avgifterna skapar under ett 10-årigt 

tidsintervall, i kronor. 

1.2 Problemdiskussion  
 
Aktiv förvaltning där det grundläggande antagandet är att fonden förvaltas aktivt har 

alltid ställts i relation till dess motsats, passiv förvaltning. Passiv förvaltning kan 

beskrivas vidare som en placering i en indexfond, en fond som strävar efter att 

efterlikna dess jämförelse-index så mycket som möjligt. Ändamålet med den aktiva 

förvaltningen, är att kundens portfölj skall uppnå en högre riskjusterad avkastning än 

om kapitalet placerades genom en passiv strategi. Stor del av tidigare forskning och 

teorier syftar till att det som aktiv förvaltning utsäger sig kunna leverera till sina 

kunder, inte är möjligt. Trots detta är aktiv fondförvaltning en synnerligen stor 

bransch, där kunder betalar avgifter för dessa tjänster.  

                                                        
10 Ibid  

11 www.fondbolagen.se (Hämtad 2015-03-05) 
12 Fama Eugene. (1970) 
13 Dahlquist Magnus et al. (2000).  
14 Ibid 

 
15 Ippolito Richard. A (Feb 1989) 

 

http://www.fondbolagen.se/
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Genom åren har många forskare försökt bringa klarhet i dessa frågor och försökt 

besvara frågan huruvida aktiv förvaltning skapar mervärde för kunderna. Forskningen 

har påvisats splittrad beroende på tid, plats och urval. Trots att somliga forskare 

påvisat att vissa variabler, såsom omsättningshastighet, har en positiv effekt på 

fondens riskjusterade avkastning, råder fortfarande oklarheter kring detta ämne.  

Oaktat de nya klargörande kostnadsmåtten, präglas kundens fondval av stor osäkerhet 

kring vilka lönsamhet- och kostnadsmått som påverkar deras fondsparande i större 

utsträckning, samt om aktiv fondförvaltning faktiskt ger valuta för pengarna.  

1.3 Problemformulering 

 

Det råder idag skilda åsikter kring huruvida aktiv fondförvaltning kan skapa mervärde 

för kunden samt vilka variabler som har ett positivt samband med fondernas 

riskjusterade avkastning. I samband med att skribenterna undersöker de utvalda 

variablernas påverkan på den riskjusterade avkastningen, utförs en djupare analys av 

kostandsmåttet Normanbeloppet samt dess känslighet för förändring av dess 

grundläggande förutsättningar.  

 

Skribenterna har valt att ytterligare dela upp problemformuleringen i tre delar: 

 

Finns det någon korrelation mellan svenska aktiefonders avgifter, 

omsättningshastighet, Normanbelopp, fondförmögenhet, Morningstar rating och dess 

avkastning?  

 

Hur påverkas Normanbeloppets användbarhet vid en förändring av dess 

grundläggande antaganden?  

 

Vilka nyckeltal och variabler skall en kund fokusera på vid val av fond? 

1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur fondernas förvaltningsavgift, 

omsättningshastighet, storlek, Morningstar rating och Normanbelopp påverkar dess 

riskjusterade avkastning. Vidare ska Normanbeloppet undersökas närmare vid en 

undersökning av dess användbarhet vid förändring av dess grundläggande 

antaganden. Slutligen vill skribenterna undersöka om någon/några av de utvalda 

variablerna har en stark korrelation samt orsak/verkan samband, därefter urskilja vilka 

kostnadsmått som påverkar den riskjusterade avkastningen och man som kund kan gå 

efter vid val av fonder, givet att det finns ett samband.  

 

 



12 
 

1.5 Avgränsning 

 
Studien avser att undersöka svenska aktiefonder mellan åren 2004 till 2014. Det 

svenska jämförelseindexet för studien är OMXS30, vilket representeras av Sveriges 

30 största börsnoterade bolag. Efter undersökning av urvalet av fonder ansåg 

skribenterna att detta index var passande att använda vid uträkningar av nyckeltal, då 

fondernas innehav präglades till störst del av dessa bolag. Studien avgränsar sig till att 

undersöka fondernas storlek, omsättningshastighet, Normanbelopp, Morningstar 

rating och förvaltningsavgift i syfte att använda dessa variabler i sambandsanalys och 

djupare undersökningar. Studiens resultat anses enbart vara applicerbara på den 

svenska fondmarknaden och avgränsar sig även därefter.  
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2. Metod 

I metodavsnittet redovisas de vedertagna metoder som studien baserats på, där 

studiens vetenskapliga synsätt, urval, datainsamling och databearbetning uppvisas. 

Vidare diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 

 

 

Svenska Aktiefonder, dess prestation samt vilka nyckeltal och mått som påverkar 

detta ligger till grund för studien och val av metod. I och med att undersökningen 

baserades på objektivt insamlad data som sedan behandlats och analyserat enligt 

vedertagna finansiella teorier ansågs det mest passande förhållningssättet vara 

kvantitativt. Kvantitativa studier präglas av en arbetsform där forskaren samlar in 

empirisk data genom undersökningar av verkligheten eller genom kvantifierbar data 

som sedan sammanfattas. 16 Skribenterna har valt att utgå från en kunskapsteoretisk 

inriktning vilket innebär att man undersöker hur teori förhåller sig till forskning och 

verkligheten. I och med detta präglas studien av ett så kallat deduktivt förhållningssätt 

där skribenterna har utgått från vedertagna teorier där de genomfört prövningar för att 

undersöka hur detta förhåller sig till verkligheten. Skribenterna anser att studien även 

präglats av ett positivistiskt synsätt, där logiska slutledningar präglar arbetsformen 

och dess resultat. Motsatsen till att genom fakta undersöka logiska samband benämns 

som hermeneutik där synen präglas av subjektiv tolkning. 17 

 

Vid liknande studier där jämförelse och granskning av samband har gjorts, 

tillämpades ett kvantitativt förhållningssätt där sambandsanalys i form av regression 

genomförts. M. Dahlquist (2000) genomförde en prestations-baserad undersökning av 

svenska fondmarknaden där metoden präglades av multipla regressioner samt analys 

av dessa med koppling till relevanta teorier (M. Dahlquist 2000). Även äldre studier 

av Eugene Fama och Kenneth French (1970) samt Ippolito (1989) präglades av 

liknande angreppssätt. Givet karaktären av denna studie, samt tidigare studiers 

angreppssätt ansåg skribenterna att en regression var det mest passande val av metod. 

Skribenterna anser att detta kan öka jämförbarheten med tidigare studier som valt 

liknande angreppssätt inom detta forskningsområde.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Denna studie görs utifrån ett kundperspektiv, där skribenterna har förhoppningar om 

att ge en närmare inblick i vilka nyckeltal man som kund ska titta närmare på, och 

därmed vägleda kunder vid valet av fonder. Då majoriteten av den svenska 

befolkningen sparar i fonder på ett eller annat sätt idag och fondsparande har blivit en 

alltmer vanligare sparform så föll det naturligt att göra en studie utifrån kundernas 

behov. 18 

                                                        
16 Bryman Alan, Bell Emma 2005 
17 Ibid 

 
18 www.aktiespararna.se (Hämtad 2015-04-12) 

http://www.aktiespararna.se/
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I olika tidigare studier gjorda av forskarna Eugene F. Fama, Kenneth. R. French och 

Burton G Malkiel framgår det att forskarna menar på att aktiv fondförvaltning inte 

presterar bättre än index. Andra forskare som Ippolito Richard menar på att det finns 

ett positivt samband mellan avgift och avkastning.  

 

Skribenterna väljer att tillämpa en neutral syn då tidigare forskning har delade åsikter 

kring aktiv fondförvaltning, samt huruvida detta medför något mervärde eller inte.  

2.2 Kvantitativ metod 
 

En kvantitativ metod är en arbetsform där forskaren samlar in empirisk data genom att 

göra undersökningar av verkligheten eller samlar in kvantifierbar data som sedan 

sammanfattas.   

 

Vid en kvantitativ studie så utgår man från en kunskapsteoretisk inriktning, för att 

undersöka hur teorin förhåller sig till forskningen. I studien har ett deduktivt synsätt 

använts då skribenterna utgått från teorier och därefter genomfört prövningar för att 

undersöka hur teorin förhåller sig till verkligheten.  

 

Man har vid en kvantitativ metod en viss förkärlek till det naturvetenskapliga 

synsättet, framförallt med avseende på positivismen, där synen på verkligheten är 

objektivistisk.  19  

 

Tidigare forskare har använt sig av kvantitativa tillämpningar till sina studier, givet 

detta ansåg skribenterna att en kvantitativ studie framför en kvalitativ studie var det 

bästa alternativet att använda gentemot frågeställningen och forskningsområdet. 

2.2.1 Sekundärdata 
 

Skribenterna använder sig utav sekundärdata i sin undersökning, vilket är information 

som har tagits fram av någon annan än forskaren själv, t.ex. databaser, institutioner 

och organisationer som har information tillgänglig.  

Fördelarna med att använda sekundärdata är att det sparar tid och pengar samt att 

många av de uppsättningar av data man använder vid en sekundäranalys är av en hög 

kvalité. Nackdelar kan vara att man inte är bekant med materialet och då kan man 

behöva mycket information och kunskap om variablerna för att kunna bearbeta 

materialet. 20  

 

2.3 Datainsamling 
 

Fondernas avkastning under de senaste tio åren har samlats in via Morningstar.se samt 

via fondernas respektive faktablad. Med tanke på Morningstars rykte och etablerade 

                                                        
19 Bryman Alan, Bell Emma 2005 

20 Ibid 
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position på marknaden ansåg skribenterna detta vara en pålitlig källa för denna 

information. Skribenterna har sedan tagit ett aritmetiskt medelvärde av denna 

avkastning för varje fond vilket sedan sammanställts. Sammanställningen av 

förvaltningsavgiften genomfördes genom information inhämtad från respektive fonds 

faktablad samt Morningstars hemsida för respektive år från 2004-2014. Generellt 

hade förvaltningsavgiften inte förändrats avsevärt under perioden vilket underlättade 

insamlingen av data. I de fall förvaltningsavgiften förändrats togs ett aritmetiskt 

medelvärde som sedan sammanställdes. Denna insamlade information av avgifter låg 

till grund för uträkning av respektive fonds Normanbelopp. Morningstars 

uträkningsteknik gällande Normanbelopp nyttjades vid insamlandet av detta 

nyckeltal. I de fall den genomsnittliga avgiften och dagens förvaltningsavgift 

överensstämde, inhämtades Normanbeloppet direkt från Morningstars hemsida.  

 

Informationskvoten, vilket kan jämföras med fondens riskjusterade överavkastning 

uppgavs inte alltid av fondbolagen i ett 10års-perspektiv. I de fall då detta uppgavs 

inhämtades detta från respektive årsberättelse. I de fall då så inte var fallet användes 

en excelsnurra som skapades för att förenkla insamlingen och uträkningen av 

nyckeltalet (se Bilaga 1). I denna snurra krävdes avkastning för de senaste tio åren för 

fonden som sedan var grunden till uträkning av Tracking Error och vidare 

Informationskvoten. Nyckeltalen omsättningshastighet och fondförmögenhet är 

aktuella tal, vilket menas att de mest aktuella redovisade siffrorna har använts, för att 

ge en så aktuell bild av förvaltningen och dess storlek. Denna information uppgavs i 

fondernas och fondbolagens respektive årsberättelser.  

 

Normanbeloppet, med grundantaganden 10 års spar-period samt en förväntad 

avkastning på 6 % för aktiefonder, undersöktes även närmare. Vid denna del av 

studien undersöktes hur Normanbeloppets relation och påverkan på de andra 

variablerna förändrades vid en eventuell förändring av dess grundläggande 

antaganden. Skribenterna valde att vid denna känslighetsanalys justera ner 

tidsintervallet till vad som kan benämnas som ”medellång sikt” på 5 år, samt justerade 

upp den förväntade avkastningen till 9 %. Index genomsnittliga avkastning 2004-2014 

ligger på 11,84% vilket ligger till grund för den uppjusterade förväntade 

avkastningen. Detta undersöktes genom att genomföra ytterligare en multipel 

regression men denna gång med det ”nya” Normanbeloppet. Uträkningen av de nya 

Normanbeloppen skedde i Excel, med Morningstars räkningsmodul som grund.  

2.3.1 Databearbetning 

 

För att bearbeta insamlad data har skribenterna använt sig utav SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) som är ett av de mest välrekommenderade 

datorprogrammen för statistiska analyser. SPSS anses vara ett vedertaget verktyg 

inom statistisk analys då det är ett av de mest använda programmen vid universitet 

och högskolor över hela världen. Datorprogrammet kan tillämpas på många olika 

marknader och vid olika undersökningar av sambandet mellan variabler. 21 

 

 

 

                                                        
21 Körner Svante, Wahlgren Lars 2005 
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2.4 Urval 
 

Sambandsanalys av fonders överavkastning och utvalda påverkande variabler är vad 

studien lägger fokus vid. Vårt tidsintervall som studien innefattar sträcker sig från 

2004-2014. Anledningen till valt tidsintervall grundar sig i att skribenterna ville ha 

med fler ekonomiska cykler för att få med ekonomins toppar och dalar, för att på så 

vis undvika eventuell påverkan av ekonomiska nedgångar. Därmed även öka 

jämförbarheten med tidigare studier inom liknande områden. Urvalet av fonder som 

ligger till grund för skribenternas undersökning är hämtade via listor från 

Morningstar. Morningstars databas har kategoriserat fonderna enligt ett flertal 

kriterier. Författarnas första urval var svenska aktivt förvaltade aktiefonder med legalt 

säte i Sverige som varit aktiva minst 10 år. Givet dessa kriterier uppgav Morningstar 

50 fonder.  

 

Genom att systematiskt välja ut fonderna utifrån valda kriterier kategoriseras urvalet 

som icke-slumpmässigt typiskt urval. 22 Då studien är begränsad till Sverige som 

geografiskt område samt svenska aktiefonder, inhämtades information enbart från 

relevanta databaser. Då studiens tidsintervall sträcker sig 10 år tillbaka i tiden kräver 

detta att fullständig finansiell information finns att tillgå minst 10 år för de relevanta 

fonderna. För att kunna analysera resultat av regressionsanalyser och jämföra 

fondernas resultat med jämförelseindexet OMXS30, valde författarna att ytterligare 

begränsa urvalet. Då studien bland annat skall undersöka fondernas avkastning i 

förhållande till kostnad är enbart fonder med en förvaltningsavgift och årliga 

kostnader tagna hänsyn till. Indexfonder och andra aktiefonder utan avgifter har 

författarna inte använt som underlag.  

 

 

 

Nedan listas våra urvalskriterier: 

 Svenska Aktiefonder 

 Aktivt förvaltade 

 Legalt säte i Sverige 

 Finansiell statistik minst 10 år tillbaka 

 Morningstar rating – 10 år 

 

Då urvalet gjorts på ett systematiskt vis med noga utvalda fonder som instämmer med 

studiens kriterier har skribenterna inte stött på något bortfall i studien. En 

sammanställning av samtliga fonder och dess undersökta variabler finnes under bilaga 

2.  

 

2.5 Reliabilitet 
 

Reliabilitet behandlar huruvida studien är tillförlitlig. 23 Med detta menas, i vilken 

grad studien skulle få samma resultat om den genomfördes vid en annan tidpunkt 

samt hur tillförlitlig data som använts är. Skribenterna anser att studien håller hög 

                                                        
22 Magne Ida et al. 1996 
23 Bryman Alan, Bell Emma 2005 
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reliabilitet då den insamlade data har sammanställts objektivt samt hämtats från 

tillförlitliga och vedertagna källor. Givet studiens tidsintervall på 10 år anses 

undersökningens mätningar inte påverkas noterbart av tiden. Dock om undersökning 

och mätning görs om en längre tidsperiod framöver, kommer resultatet troligen att 

skilja sig från idag, givet ekonomins cyklar och tillväxt. Mätningarna har hållits fria 

från personliga och subjektiva tolkningar vilket gett undersökningen och dess data ett 

objektivt förhållningssätt.  

2.6 Validitet 
 

Måttet validitet behandlar studiens mätningar och huruvida dessa är relevanta för 

studien och dess sammanhang. 24 Skribenterna menar att validiteten för denna studie 

håller en god nivå. Mätningar som gjorts har resulterat i användbar data som kan 

användas för att besvara uppsatsens centrala frågeställningar. Då insamlad data är av 

numerisk karaktär lämnas mycket små utrymmen för subjektiva inslag vilket ökar 

studiens validitet. Skribenterna anser även att källor som används till grund för 

insamlad data håller god kvalité. Den multipla regressionen resulterade i samband 

som anses vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna analyseras samt dra slutsatser 

utifrån. 

  

                                                        
24 Ibid 
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3. Teori och tidigare studier 
I kommande avsnitt presenteras relevanta teorier och tidigare forskning vilket bygger 

den teoretiska referensram som studien ligger till grund för. Förtydligande och 

förklarande av relevanta nyckeltal presenteras även i detta kapitel.  

 

 

En kapitalmarknadsteori är en ansats att förklara prisbildningen på tillgångar25. 

Studier kring aktiemarknadens effektivitet har länge varit ett aktuellt ämne inom den 

finansiella forskningen. Prisbildningen av tillgångar är en central och viktig del för 

den ekonomiska utvecklingen. De Ridder och Vinell uppger ett antal allmänna 

definitioner som behöver gälla på en marknad för att den ska fungera väl26: 

 

 att ingen enskild köpare eller säljare kan påverka prisnivån, 

 att aktörerna är rationella och vinstmaximerande och 

 att alla har relevant information 

 

Om en marknad uppfyller dessa krav leder detta till ett rationellt agerande som 

påverkar samtliga investerare. Detta medför att det inte är möjligt att göra några större 

enskilda vinster då ingen vet mer än någon annan. Prisfluktuationerna på en sådan 

marknad är alltså resultatet av ny information27.  

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
 

”The determination of these fluctuations is subject to an infinite number of factors: it 

is therefore impossible to expect a mathematically exact forecast.”28 

 

Detta citat är från den franska matematikern Louis Bachelier som var en av 

pionjärerna inom forskning kring marknadseffektivitet. I sin tes från 1900 betonar han 

svårigheterna med att förutse rörelser och fluktuationer på de finansiella 

marknaderna29. Bachelier tillsammans med grundaren till den så kallade ”Random 

Walk Hypothesis” och franske aktiemäklaren Jules Regnault (1863) la grunden för 

forskningen kring effektivitet och prissättning för finansiella instrument. Deras studier 

och insikter ligger till grund för antaganden i Famas effektiva marknadshypotes. 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) av Eugene F. Fama är den största och mest 

grundläggande teorin för denna studie. EMH syftar till att beskriva hur marknaden 

agerar på ny information samt redogör för en verklighet där all tillgänglig information 

på marknaden reflekteras i tillgångens pris30 . I en marknad där priserna reflekteras 

”till fullo” av all tillgänglig information anses enligt Fama som effektiv31. Effekten av 

en till fullo effektiv marknad menar Fama innebär att investerare inte kan 

åstadkomma någon riskjusterad överavkastning. 

                                                        
25 De Ridder Adri, Vinell Lars, 1995.  
26 Ibid 
27 De Ridder Adri, Vinell Lars, 1995.  
28 Bachelier Louis, 1900. S.1 
29 Bachelier Louis, 1900. S.1 
30 Fama Eugene 1970 Sid. 383 
31 Ibid s.384-385. 
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Famas studie från 1970 delar enligt EMH upp all tillgänglig information i tre olika 

kategorier. Dessa kategorier specificerar och kategoriserar information enligt svag, 

semi-stark samt stark form. De Ridder ger en lättläst översikt kring dessa former i sin 

bok “Effektiv kapitalförvaltning”32 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FIGUR 1) 

 

3.1.1 Svag form 

 
Enligt den första formen som behandlas av Fama behandlas den svaga formen av 

information. I detta fall anses endast historisk data i form av priser och avkastning. 

Fenomenet svag form studeras genom att undersöka huruvida kursförändringar idag 

kan förklaras av historiska svängningar. Studien visade på att historiska siffror inte 

kan användas för att prognostisera framtida fluktuationer i tillgångar och Famas teori 

fick då ytterligare stöd. Oftast beskrivs den svaga formen rent matematiskt på följande 

vis: 

 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡. 33 

 

Ekvationen menar att dagens pris är lika med summan av de senaste observerade 

priset plus den förväntade avkastningen plus en slumpad komponent som förekommer 

inom tidsintervallet34. Beroende på vilket tidsintervall som studeras finns olika 

observerade priser. ”Random Error” som representerar den slumpade komponenten i 

ekvationen baseras på ny information kring tillgången. Denna information kan vara 

både negativ och positiv. Denna komponent har ingen koppling till tidigare slumpade 

komponenter i tidigare skeden. 

                                                        
32 De Ridder Adri, 2002 s.103 
33 Hiller et al. 2013. S. 356.  
34 Hiller et al. 2013. S. 356 
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Om tillgångspriser följer denna ekvation sägs den följa en ”random walk”35. Det vill 

säga en slumpartad prisutveckling, som P. A. Samuelson beskriver det som i sin 

studie ”Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly”36. Den svaga 

formen av effektivitet kräver att investerare inte kan utnyttja marknadens 

ineffektivitet på ett systematiskt vis37. 

 

3.1.2 Semi-stark form 

 
För att semi-stark effektivitet skall gälla på marknaden kräver det att marknaden 

redan uppfyllt kraven för svag form samt för semi-stark form. Detta innebär att en 

semi-stark form inte bara kräver att marknaden är effektiv sett till historisk 

information, utan att all tillgänglig publik information reflekteras i priset på 

tillgången38. 

 

Semi-stark form av effektivitet präglas av att tillgångarna anpassar sig oerhört snabbt 

till ny publik tillgänglig information. Med det menas historisk data, nyheter, 

företagsrapporter, bokslut samt all annan information som anses som öppen för 

allmänheten kring bolaget och tillgångens prestationer. 

 

Den snabba anpassningen gör det enligt Fama näst intill omöjligt att producera en 

överavkastning utan att anta en ny riskprofil39. Ifall marknaden inte skulle vara 

effektiv skall de då vara möjligt att med hjälp av redan tillgänglig information, 

prognostisera framtida prisutvecklingar. Dock menar Fama att relativt starka bevis 

finns för att även denna form av effektivitet stöds av hans hypotes40. Desto snabbare 

marknaden adapterar till den nya informationen, desto mer effektiv anses den vara. 

Här går det alltså enligt teorin att inte ens med hjälp av s.k. djupgående fundamental 

analys finna imperfektioner och felprissättningar i marknaden och på så vis prestera 

en överavkastning41.  

 

Semi-stark effektivitet kan exemplifieras på följande vis. Anta att en investerare får ta 

del av ett nytt bokslut från ett företag som visar på ökade vinster. Investeraren 

funderar nu på att investera i företaget efter att ha hört nyheten. Ifall semi-stark 

effektivitet präglar marknaden är det redan för sent för investeraren att göra någon 

vinst. Detta på grund av att tillgångens pris anpassades så fort informationen släpptes, 

vilket gör det omöjligt att med en sådan strategi skapa högre avkastning. 

 

                                                        
35 Hiller et al 2013. S.357 
36 Samuelson Paul, (1965:Spring) s.41 
37 Fama Eugene et al. Review 10, s.1–21. 
38 Samuelson Paul, 1965.  
39 Fama Eugene, 1970 
40 Ibid 
41 De Ridder Adri, Vinell Lars, 1995 
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3.1.3 Stark form 

 
Den starkaste strukturen av effektivitet är vad som benämns som stark form. Denna 

form säger att all information som är relevant för värdet på tillgången och som är känt 

för minst en investerare, redan är inkorporerat i tillgångens pris42. Denna form är den 

som enligt Fama har minst bevisning till grund43, dock finns flertal forskare som 

ställer sig bakom resonemanget. 

 

Kritiker hävdar att det sker en till stor del beteendemässig prisutveckling på börsen. 

Om marknaden misslyckas med att prissätta alla tillgångar helt effektivt uppkommer 

så kallade imperfektioner eller anomalier44. 

 

Malkiel Burton menar att, trots att han inte förkastar en delvis beteendemässig 

prisutveckling på börsen, detta inte skapar möjligheter för vinst utöver den 

riskjusterade avkastningen45. Imperfektioner i vissa prissättningstillfällen som råder 

relativt regelbundet utmanar Burtons uppfattning om att marknaden är en 

framgångsrik mekanism för att återspegla all information omedelbart. Dock menar 

Burton att misslyckade försök till att tolka all information kan vara en förklaring till 

dessa anomalier46. 

 

Desto starkare formen av effektivitet som behandlas från hypotesen, desto starkare 

och fler blir kritikernas röster. Tidigare empiriska bevis tenderar att vara mindre 

positivt vinklade mot den starka formen av effektivitet.  

 

Dock förekommer en del missuppfattningar angående effektiva marknader. En av 

dessa är föreställningen att en effektiv marknad skapar stabilitet är felaktig då man 

även i dessa marknader kan se stor volatilitet bland tillgångarna47. Denna felaktiga 

föreställning har fått många kritiker att reagera och ifrågasätta effektiviteten på 

marknaden. Den höga volatiliteten behöver dock inte innebära ett underkännande av 

synsättet på marknaden som effektiv, då det viktiga är att prisjusteringarna är 

effektiva48. 

 

Givet att teorin kring effektiva marknader stämmer kommer undersökningen att visa 

att fondförvaltare inte lyckas prestera någon riskjusterad överavkastning mot sitt 

jämförelseindex.  

3.4 Modern portföljteori 
 
Modern portföljteori, även benämnd som MPT är en mycket viktig och central teori 

inom prissättning på tillgångar. Dess grundare, Harry Markowitz mottog Nobels 

ekonomipris 1990. Inom den moderna portföljteorin spelar diversifiering en mycket 

                                                        
42 Hiller et.al 2013 
43 Fama Eugene, 1970 
44 Malkiel G. Burton, 1992 
45 Malkiel G. Burton 2003  
46 Ibid.  
47 De Ridder Adri, Vinell Lars, 1995 
48 De Ridder Adri, 2002 
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central roll. MPT menar att det inte är tillräckligt att enbart fokusera på avkastning 

och risk på enstaka tillgångar49. Genom diversifiering, också kallat riskspridning, kan 

en investerare uppnå en stabilare portfölj genom att, enkelt sagt, inte lägga alla ägg i 

samma korg. Genom MPT kan investeraren kvantifiera de fördelar som uppkommer 

genom diversifiering. Diversifiering kan exemplifieras genom att investering görs i 

tillgångar som representerar olika marknader, och på så vis inte utvecklas korrelerat50. 

Detta leder till att en eventuell nedgång i en tillgång, kan motverkas av en uppgång i 

en annan, vilket sänker det totala risktagandet i portföljen. H.Markowitz (1952) 

redogör för teorins grundläggande antaganden vilka beskrivs som följande51:  

 

1. Investeraren antas vilja eftersträva den maximala möjliga/förväntade 

avkastningen på en investering.  

 

2. Det andra antagandet syftar till att investeraren anser att förväntad 

avkastning är något positivt, medan varians i tillgångens utveckling anses 

vara negativt och följaktligen inget investeraren bör eftersträva.  

 

Vidare i sin uppsats ”Portfolio Selection” (1952) redogör författaren närmre vilka 

risker som spelar en viktig roll inom teorin. H. Markowitz menar att det förekommer 

två olika sorters risk, systematisk samt osystematisk. 

3.4.1 Systematisk risk  

 
Systematisk risk kan beskrivas som det risktagandet som inte kan diversifieras bort. 

Påverkande av räntor, nedgångar i ekonomin samt krig kan beskrivas som 

systematiska risker. Denna risknivå kan en investerare inte påverka genom att ha en 

väldiversifierad portfölj.  

3.4.2 Osystematisk risk  

 
Det risktagandet som enligt teorin är möjlig att diversifiera bort, benämns som 

osystematisk risk. Osystematisk risk, även benämnd som specifik risk, är den nivå av 

risktagande som förändras beroende på de aktiva val som en investerare gör. H. 

Markowitz redogör tydligt att den portföljsammansättning som skapar störst möjlig 

avkastning, inte nödvändigtvis behöver uppnå minst varians. Markowitz uppger att i 

vissa fall kan en större avkastning uppnås genom att investerare antar en större mängd 

varians (risk). 52 I dessa fall godtar investerare en högre risknivå för att i gengäld öka 

sin möjliga avkastning. I bilden nedan uppvisas hur, enligt teorin, en större mängd 

aktier ger portföljen en bredare investeringsbild och därav diversifieras den 

osystematiska risken bort, och skapar en lägre risknivå för portföljen.53  

 

 

 

                                                        
49 Hiller et al. 2013  
50 Markowitz Harry, 1952 
51 Ibid. Sid 78 
52 Markowitz Harry, 1959 
53 Ibid 
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(FIGUR 2)54 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 CAPM – Capital Asset Pricing Model  

 
Capital Asset Pricing Model, även känt som CAPM, kan ses som en förenkling av 

Markowitz teori, vilken skapades av William Sharpe 1964. CAPM anses vara den 

mest använda och centrala teorin inom prissättning av tillgångar. Fama och French 

(2004), menar på att attraktionskraften hos CAPM ligger i dess kraftfulla och intuitivt 

tilltalande förutsägelser om hur man mäter risker och förhållandet mellan förväntad 

avkastning och risk.55  Denna teori används för att bestämma ett teoretiskt lämpligt 

avkastningskrav på en tillgång, vilket även kan förklaras som den risk som inte går att 

diversifiera bort. I modellen representeras tillgångens känslighet för icke-

diversifierbar risk (systematisk risk) av mängden beta (β), vilket i viss mån 

representerar tillgångens volatilitet. 56 Ett viktigt antagande för teorin är att det 

förekommer riskfri ränta samt obegränsade utlåningsmöjligheter57.  För att rent 

kvantitativt tillämpa modellen används följande formel:58 

 

�̅� =  𝑅𝐹 +  β x (�̅�𝑀 − 𝑅𝐹) 

 

�̅� = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔 

𝑅𝐹 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

β = Betavärde för tillgången   

(�̅�𝑀 − 𝑅𝐹) =  𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

 

                                                        
54 Figur hämtad från www.Investopedia.com (Hämtad 2015-05-20) 
55 Fama Eugene, French Kenneth, 2004 
56 Sharpe William, 1964 
57 Ibid. Sid 431.  
58 Hiller et al. 2013 
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För att underlätta förståelsen av teorin används ofta vad som benämns som Security 

Market Line (SML) vilket är den grafiska beskrivningen av CAPM. SML är ett 

användbart verktyg för att bestämma huruvida tillgången ger en tillräcklig avkastning 

för en given mängd risk. Enskilda tillgångar kan markeras på grafen nedan, där 

tillgångar med avkastning och risk markeras över linjen kan anses vara 

”undervärderade”, då investeraren kan uppnå högre avkastning för ett mindre 

risktagande. Motsvarande kan tillgångar under linjen anses vara övervärderade då det 

finns alternativa investeringar som kan uppnå motsvarande avkastning men till 

mindre risk. De tillgångar som uppnår maximal avkastning till så låg risk som möjligt 

brukar benämnas vara del av den ”effektiva fronten”. Den effektiva fronten består av 

olika sammansättningar av portföljen där maximal avkastning ges till en förutbestämd 

mängd risk.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIGUR 3)  

 

Bilden ovan uppvisar den effektiva fronten som benämns som ”Mean-variance-

efficient-frontier”, där punkten T brukar benämnas som ”Marknadsportföljen” där 

investeraren uppnår så hög avkastning som möjligt, givet en så låg volatilitet som 

möjligt.60 Den effektiva fronten sträcker sig från punkten a-b-c, där beroende på 

investerarens riskprofil och portfölj, kan uppnå olika avkastning till kostnaden av 

olika hög risk. 

 

Den mest omtalade kritiken mot CAPM framfördes av Richard Roll (1977). Roll 

syftar på att den marknadsportfölj som CAPM grundar sig på, som rent teoretiskt 

skall innehålla alla typer av tillgångar, inte är empiriskt testbart. Roll menar att det är 

omöjligt rent praktiskt att bevisa CAPMs styrka eller svaghet då när investerare skall 

jämföra sina portföljer används oftast ett marknadsindex (t.ex OMXS30) där alla 

tillgångsslag sällan är representerade. 61 Trots detta anses teorin vara en av de största 

och mest användbara även idag.  

                                                        
59 Fama Eugene, French Kenneth, 2004 
60 Ibid.  
61 Roll Richard, 1977 
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3.5 Normanbelopp  
 
Under år 2012 introducerade Morningstar det nya nyckeltalet “Normanbeloppet” som 

är uppkallat efter den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman. Nyckeltalet 

visar en prognos för hur mycket det kostar att månadsspara 1000 kronor i månaden i 

tio år givet en viss avgift. Morningstar har räknat ut ett Norman-belopp för varje fond 

som både finns med i fondsökningen samt i faktabladen om fonderna, vilket ger 

investeraren ytterligare ett nyckeltal att använda vid jämförandet av fonder. 62 

 

Nomanbeloppet definieras följande:  

“Normanbelopp” är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett 

sparande på 1 000 kronor per månad i tio år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden 

mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter 

och det faktiska belopp som spararen får ut efter tio år.” 63
 

För att räkna ut norman-beloppet så räknar man på ett sparande på 1000 kronor i 

månaden under en tioårs-period, där man enligt nyckeltalet antar en 6 procentig årlig 

avkastning på fonden.  

 
RÄKNEEXEMPEL FRÅN MORNINGSTAR.SE – SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG   
64  (TABELL 1) 

                                                        
62 www.morningstar.se (Hämtad 2015-03-15) 

63 www.fondkollen.se (Hämtad 2015-03-05) 
64  www.morningstar.se (Hämtad 2015-04-07) 

http://www.morningstar.se/
http://www.fondkollen.se/
http://www.morningstar.se/
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Ovan ses ett räkneexempel där man räknat ut Nomanbeloppet för Spiltan Aktiefond 

Investmentbolag. Ur tabellen kan man se att det möjliga värdet efter 10 år skulle 

kunna vara 163 264 kronor om sparandet fick växa fritt utan skatter eller avgifter. Det 

faktiska portföljvärdet är enligt tabellen 161 236 kronor. Skillnaden mellan det 

möjliga och det faktiska värdet är Norman-beloppet vilket är 163 264 – 161 236 = 

2 028 kronor.  

 

Specifika vetenskapliga studier har inte gjorts på Normanbeloppet. Dock finns ett 

mindre urval av studier som fokuserar på nya sätt att jämföra kostnader på finansiella 

placeringar för att på ett tydligare vis klargöra dessa för kunden. Den svårtydliga 

informationen kring avgifter samt behovet av ett mått som förtydligar kostnader av en 

investering låg till grund för studien av M. Livingstone och E.S O´Neal (1998)  där 

författarna arbetade fram en metodik för att klargöra kostnaderna på det totala 

investeringsbeloppet under en given tidsperiod och en standardiserad avkastning.65 

Livingstone och O’Neal utvecklade en utvärderingsmodell för att granska hur olika 

kostnadslägen påverkar aktiefonder. De uppger att de verkliga kostnaderna är svåra 

att upptäcka då marknaden präglas av olikartade avtal, avgifter och kostnader, 

beroende på investering. Metodiken som utvecklats av dessa två forskare uttrycker 

nuvärdet av kostnaderna för en fond som en total procentsats på original-

investeringen, för en förutbestämd tidsperiod. Denna metodik tillåter direkt jämförelse 

och analys av olika fonder och dess kostnadsläge. Nedan uppvisas den formel som 

används i studien för att kalkylera fram den totala kostnaden för fonden: 

 

𝑃𝑉𝐶𝑜𝑠𝑡𝑛𝑠𝑛1 = 𝑓𝑒 + (1 − 𝑓𝑒) [
𝑟𝑒𝑛

(1 + 𝑅)𝑛
+ [1 − (1 − 𝑑1𝑛]] 

 

fe = front end cost (Köpavgift) 

re = rear end cost (Säljavgift) 

R = avkastning för fonden 

n = perioder  

d = årlig avgift  

 

 

Trots att ovanstående teoretiska uträkning inte kommer behandlas vidare i uppsatsen 

ansåg skribenterna att påvisa Normanbeloppets anknytning till vedertagen forskning 

var av större vikt, och därmed denna genomgång. Huruvida idéer för uppbyggandet 

av Normanbeloppet härstammar från denna studie kan diskuteras, dock är det troligt 

då de grundläggande faktorerna i uträkningarna är desamma. Detta har dock inte 

bekräftats av Morningstar som anses vara upphovsman av nyckeltalet. Då 

                                                        
65 Livingstone Miles, O´Neal Edward 1998 
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Normanbeloppet och dess karaktär kan likställas med tidigare teorier och finansiella 

uträkningar, anser skribenterna att detta nyckeltal kan användas i studien. 

 

Det som skiljer Normanbeloppet från tidigare kostnadsmått som förvaltningsavgift 

m.fl., är att alla kostnader som präglar fonden såsom köp- och säljavgift, samt 

eventuella prestationsavgifter är tagna i beaktning. I och med detta får kunden en 

helhetsbild av vad kostnaderna kan komma att bli under hela spar-perioden.  

3.6 Tracking Error (Aktiv risk) 
 

Tracking Error som på svenska går under namnet Aktiv Risk, syftar till att hjälpa 

investerare analysera skillnaden mellan en fonds avkastning och dess relevanta 

jämförelseindex. 66 Denna skillnad kan vara både positiv och negativ. Skillnaden är 

vad som benämns som Tracking Error. Ett negativt Tracking Error (TE) indikerar en 

avkastning som är lägre än fondens jämförelseindex, och på samma vis indikerar ett 

positivt TE en avkastning över fondens jämförelseindex. Man kan då dra slutsatsen att 

en indexfond, där målet är att följa index så nära som möjligt, följaktligen har ett 

värde på TE nära noll. 67 Måttet kan därmed uttryckas som en standardiserad variation 

kring avkastningen på jämförelseindex. 68 

 

Risken definieras som standardavvikelsen mellan portföljen och jämförelseindexets 

utveckling. Den aktiva risken ges av uttrycket:  

 

𝑇𝐸 = √
∑ (𝑟𝑝 − 𝑟𝑏)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑖𝑠𝑘) 𝑓ö𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

 𝑟𝑏 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑛𝑑 

 𝑟𝑏 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

 𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

3.7 Informationskvot 

 
Informationskvoten uppfanns i syfte att komplettera tillkortakommanden av den så 

kallade Sharpe-kvoten. Sharpe-kvoten skapades av William Sharpe år 1966 och 

introducerade en utvärderingsmetod av förvaltare i förhållande till vilken risk de tog. 

Risken i detta fall speglas av volatiliteten i avkastningen som representeras av 

                                                        
66 De Ridder Adri, 2002 
67 Ibid 
68 Kågerman Pontus et.al 2008 
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standardavvikelsen i portföljen. Den matematiska formeln för Sharpe-kvoten, som 

ligger till grund för informationskvoten är som följer:  

 

𝑆𝑅 =  
𝑅𝑝 −  𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

 

𝑅𝑝 = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝜎𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

 

En välkänd strategi har tidigare varit att välja den portfölj med högst sharpe-kvot.  

 

Genom Sharpe-kvoten utvecklades vad som på svenska benämns som 

informationskvoten. Måttet används för att utvärdera och klargöra 

förvaltningsresultat. 69 De Ridder definierar informationskvoten som skillnaden 

mellan portföljens avkastning och dess jämförelseindex dividerat med dess 

standardavvikelse, d.v.s. den aktiva risken eller tracking error. 70 Beräkningen av 

informationskvoten sker alltså i två steg. Först beräknas portföljens eventuella 

avkastning över dess jämförelseindex. Sedan divideras detta på den aktiva risken. Ett 

positivt värde på kvoten innebär att förvaltningen varit gynnsam. 71 

 

Informationskvoten ges av uttrycket: 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑏

𝑇𝐸
 

𝑅𝑝 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑛𝑑  

𝑅𝑏 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  

𝑇𝐸 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

Den mest markanta skillnaden mellan Sharpe-kvoten och dess utvecklade form 

Informationskvoten är vilket mått som lämpligast definierar risk. William Sharpes 

modell fokuserar på standardavvikelsen som portföljens riskmått medan 

informationskvoten lägger tyngd vid den aktiva risken.72 I och med att studien 

fokuserar kring fondernas förmåga att överprestera index ansåg författarna att 

Informationskvoten var mer passande, givet dess fokus på den aktiva risken.73  

                                                        
69 Goodwin Thomas H, 1998 
70 De Ridder Adri, 2002 
71 Kågerman Pontus, et al. 2008 
72 Goodwin Thomas H, 1998 
73 Ibid.  
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3.8 Tidigare forskning 
 
Oerhört många studier har genomförts kring fonder och dess utveckling, alla forskare 

är inte ense utan det råder delade meningar om huruvida aktiv förvaltning och dess 

förvaltningsavgifter är ett tecken på mervärde.  

 

Aktiv fondförvaltning kritiseras hårt av grundaren till den effektiva 

marknadshypotesen Eugene F. Fama och hans tillika negativt inställda kollega 

Kenneth. R French. I artikeln “Luck versus Skill in the cross-section of Mutual Fund 

Returns” genomförs en studie av Fama och French som syftar till att undersöka om 

deras urval på kring 3000 fonder ger en avkastning som mer än täcker kostnaderna för 

förvaltningen. Då författarna i artikeln har en tydlig inriktning kring sin forskning och 

ställer sig starkt bakom den effektiva marknadshypotesen präglas artikeln av en 

relativt negativ ståndpunkt till aktiv fondförvaltning och dess avkastning. Studien 

visar på att enbart ett fåtal fonder lyckas prestera bättre än sitt jämförelseindex där 

fonder med avkastning högre än fondens kostnader förklaras enligt French och Fama 

som ett undantag från genomsnittet. 

 

I studien: Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later undersöker 

författaren Burton G Malkiel olika urval av aktivt förvaltade fonder samt förklarar hur 

ekonomer under senare tid ifrågasatt aktiva investerare då det visat sig att aktivt 

förvaltade investeringsfonder inte lyckats distansera sig från passiva indexfonder. En 

av undersökningarna visade att 80 procent av de aktivt förvaltade fonderna presterade 

sämre än index under en 10 års period. Den andra undersökningen i artikeln gjordes 

mellan åren 1970-2003, denna påvisade att endast 5 av de aktivt förvaltade fonderna 

av totalt 139 st slår marknadens index med 2 procent eller mer under denna period.   

 

Författaren M. Dahlquist m.fl. genomförde en mer aktuell undersökning av den 

svenska fondmarknaden år 2000. Studien uppvisade ett flertal samband som motsäger 

annan tidigare forskning, dock med blandade resultat. Forskningen visade resultat 

som skiljde sig relativt mycket beroende på olika fondkategorier. Dahlquist skriver i 

artikeln att studien visade ett negativt samband mellan storlek på fonden och dess 

avkastning, där de mindre fonderna presterade bättre. 74  

 

Studiens resultat visade även på hur fondernas avgifter hade en negativ inverkan på 

dess avkastning, där en negativ korrelation uppgavs mellan avgift och avkastning. 75 

Slutsatserna i artikeln var många, men där den mest intressanta givet denna uppsats 

inriktning, var hur de aktivt förvaltade fonderna presterade i genomsnitt bättre än 

passivt förvaltade och icke-förvaltade fonder, vilket motsäger studier gjorda under 

tidigare år. 

 

Enligt Richard Ippolitos (1989) studie som sträckte sig ett 20-årigt tidsintervall från 

1965-1984, där aktivt förvaltade fonder samt vilka faktorer som bidrar till dess 

överavkastning undersöktes, framkom ett antal intressanta samband. Ippolito uppger 

ett positivt samband mellan avgifterna och avkastningen, vilket motsäger M. 

                                                        
74 Dahlquist Magnus et al. 2000 
75 Ibid 
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Dahlquists (2000) studie från den svenska fondmarknaden. 76 77 Det fanns en positiv 

korrelation mellan fondernas omsättningshastighet och dess avkastning. 

 

Till skillnad från så kallade “första generationens” studier av E. Fama och R. French 

kunde Ippolito uppvisa att fonderna presterade tillräckligt hög riskjusterad avkastning 

för att täcka alla kostnader för fonden, vilket motsäger tidigare forskning. 

 

Studien skiljer även på olika sorters omsättningshastighet, där nya sambandsanalyser 

görs mellan olika sorters köp- och säljstrategier hos förvaltaren. Så kallad “Market-

timing” omsättning, vilket syftar på då förvaltaren har köpt eller sålt genom att 

försöka timea marknadens reaktioner, uppvisade mycket stark korrelation med högre 

avkastning på en 90 % konfidensnivå. 78 Till skillnad från tidigare studier av E.Fama 

(1970) kunde Ippolito redovisa ett positivt alfa för nästan alla undersökta fonder. 79  

 

Bevisningen är enligt R. Ippolito konstant samt visar på att alla avgifter och kostnader 

som präglar de aktivt förvaltade fonderna, kompenseras av bättre resultat. Detta 

karaktäriserar enligt författaren en marknad där information är kostsam. Ippolito kan 

därmed ses som en indirekt motståndare till Eugene Fama och den effektiva 

marknadshypotesen. 

 

Något som tydliggjorts är att ekonomer och forskare inte är helt ense kring huruvida 

aktivt förvaltade fonder kan generera ett mervärde för kunden eller inte. De tidigare 

studierna går emot varandra och påvisar olika resultat, därmed vill skribenterna göra 

en egen undersökning för att se hur deras resultat förhåller sig till vad den tidigare 

forskningen säger.  

  

                                                        
76  Dahlquist  Magnus, 2000 
77 Ippolito Richard, 1989 
78 Ippolito Richard, 1989 
79 Ibid 
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4. Resultat och Empiri 

I detta avsnitt presenteras de empiriska resultat som framkommit genom 

undersökningen som baserats på de metoder som tidigare i uppsatsen presenterats. 

Genomgång av de undersökta variabler presenteras här mer noggrant, samt 

redovisning av den regression som ligger till grund för analys och slutsats.  

 

 

För att besvara frågeställningarna har information kring ett antal svenska aktiefonder 

samlats in. Enligt våra urvalskriterier valdes 50 stycken fonder ut för närmare 

granskning. Dessa fonder utgör grunden i studiens empiriska undersökning. 

Information kring fonderna samlades in via fondernas respektive årsberättelser, 

Morningstars hemsida samt genom kortare mailkontakt med fondbolagen. 

Nyckeltalen som redovisas nedan har räknats ut enskilt för varje fond. I tabell 2 

uppvisas samtliga aktiefonder som ligger till grund för undersökningen samt dess 

avkastning och nyckeltal i form av;  

 

 Genomsnittlig avkastning 10 år 

 Förvaltningsavgift 

 Normanbelopp 10 år, 6 % (Original) 

 Omsättningshastighet 

 Fondförmögenhet i antal miljoner (storlek) 

 Morningstar Rating (1-5) 

 Normanbelopp, 5 år, 9 % (Ny) 

 

4.1 Genomsnittlig avkastning 10 år 

 
I första kolumnen redovisas fondens genomsnittliga avkastning de senaste 10 åren. 

Den genomsnittliga avkastningen har insamlats via fondernas årsberättelser samt via 

Morningstar.se. Avkastningen representeras av ett 10 årigt genomsnitt av den totala 

årliga avkastningen inom tidsintervallet år 2004-2014.  

 

4.2 Förvaltningsavgift  
 
Kolumn två redovisar fondernas respektive förvaltningsavgift. Denna avgift baseras 

på den kostnad som fonderna själva samt Morningstar uppger i fondens faktablad 

samt respektive årsberättelse. Skribenterna har undersökt huruvida avgiften har 

förändrats under den tio-åriga undersökningsperioden och har i de fall det varit 

aktuellt räknat ut ett genomsnitt. Detta var dock mycket ovanligt. Vikten av att ha ett 

en korrekt förvaltningsavgift speglar sig i uträkningen av Normanbeloppet.  
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4.3 Normanbelopp 
 
I och med att Normanbeloppet som annonseras på Morningstars hemsida reflekterar 

de kostnader för innevarande år undersökte skribenterna huruvida avgiften, som är 

grunden till uträkningen av nyckeltalet, har förändrats under en tio-årig period. I 

majoriteten av fallen var avgifterna oförändrade vilket förenklade insamlingen och 

uträkningen av Normanbeloppet för respektive fond. Nyckeltalet är för större delen av 

fonderna inhämtat från Morningstars hemsida och vid de tillfällen avgifterna skiftat 

under åren användes ett genomsnitt vid uträkningen. Uträkningen genomfördes enligt 

Morningstars egen metod som redovisades under Teori och Metod-avsnittet.  

4.4 Omsättningshastighet 
 
Omsättningshastigheten är hämtad från varje fonds respektive årsberättelse. 

Omsättningshastigheten uppger hur stor del av portföljen som blivit omsatt under året, 

dvs. hur aktiv förvaltaren har varit. Desto fler affärer en förvaltare genomför desto 

större blir omsättningshastigheten. Nyckeltalet är uppgivet i procentform, där 100 % 

tyder på att hela innehavet har blivit omsatt under året och 0 % tyder på att innehavet 

inte förändrats under årets gång. Vid värden över 100 % uppvisas att portföljens 

innehav blivit omsatt mer än 1 gång per år. Givet detta har omsättningshastigheten 

rent teoretiskt inget tak. 

4.5 Riskjusterad avkastning – Informationskvot 
 
De Ridder definierar informationskvoten som skillnaden mellan portföljens 

avkastning och dess jämförelseindex dividerat med dess standardavvikelse, d.v.s. den 

aktiva risken eller tracking error.80 Beräkningen av informationskvoten sker alltså i 

två steg. Först beräknas portföljens eventuella avkastning över dess jämförelseindex. 

Sedan divideras detta på den aktiva risken. Ett positivt värde på kvoten innebär att 

förvaltningen varit gynnsam.81 Därmed kan man anta att fondförvaltaren strävar mot 

en så hög informationskvot, det vill säga riskjusterad avkastning som möjligt.  

4.6 Fondförmögenhet  
 
Fondförmögenheten är hämtad från Morningstars hemsida. I de fall där informationen 

inte fanns tillgänglig på Morningstar hämtades informationen från fondens 

årsberättelse. Fondförmögenheten är baserat på år 2014, det vill säga de senaste 

framtagna siffrorna och uppges i antal miljoner kronor.   

4.7 Morningstar Rating (1-5) 
 
Morningstar rating är hämtad från Morningstars hemsida, där 1 är sämst betyg och 5 

är bäst betyg. Betygen baseras på Morningstars uträkningar av fondernas prestationer 

                                                        
80 De Ridder Adri, 2002 
81 Kågerman Pontus, et al. 2008 
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där flertalet aspekter tas hänsyn till såsom avgift, avkastning och risk. Dessa justeras 1 

gång i månaden.82 

4.8 Regression grundläggande antaganden 

 
Multipel regression har utförts på samtlig insamlad fonddata. Nedan uppvisas 

sambandet av samtliga variabler samt dess påverkan på den riskjusterade 

avkastningen.  

 

 

(TABELL 2) 
 

Regressionen uppgav ett relativt svagt negativt samband mellan riskjusterad 

avkastning och storlek på förvaltningsavgiften där korrelationen var -0,320. Alltså 

uppvisades inget positivt samband mellan storlek på avgift och fondens prestation. 

Normanbeloppet uppvisade liknande tendenser som förvaltningsavgiften gentemot 

Informationskvoten vilket var föga förväntat där korrelationen uppvisades vara -

0,360. Normanbeloppet och förvaltningsavgiften uppvisade en mycket stark positiv 

korrelation på 0,941 vilket ytterligare förklarar dess liknande förhållande gentemot 

den riskjusterade avkastningen. Signifikansen mellan dessa variabler är 0,012 samt 

0,005 vilket göra att skribenterna kan säkerställa sambandet på en 95 % 

signifikansnivå. Determinationskoefficienten (R-square), uppgick till 0,115 respektive 

0,130 för de två oberoende variablerna fond-avgift samt Normanbelopp. Detta tyder 

på att enbart 11,5 % samt 13 % av förändringen i den beroende variabeln kan 

förklaras av förändringar hos den oberoende, vilket skribenterna anser vara låga 

värden.  

 

Omsättningshastigheten uppvisar hur stora delar av portföljen som omsatts per år har 

enligt regression ingen positiv påverkan på den riskjusterade avkastningen och ett 

mycket litet negativt samband hittades mellan dessa två variabler, där 

                                                        
82 Morningstar.se (Hämtad 2015-04-07) 
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korrelationskoefficienten är -0,02. Signifikansvärdet för korrelationen mellan 

omsättning och Informationskvot på 0,44 visar dock att denna korrelation inte är 

tillräckligt tillförlitlig för att kunna säkerställa sambandet. Förklaringsvärdet i form av 

determinationskoefficienten uppvisades vara 0,02, vilket tyder på att det inte 

föreligger något orsakssamband mellan den beroende variabeln informationskvot och 

den oberoende variabeln omsättningshastighet.  

 

Dock visar omsättningshastigheten och förvaltningsavgiften ett relativt stort positiv 

samband (0,517) vilket uppger att fonder med högre avgift har generellt även högre 

omsättning bland sina tillgångar.  

 

Fondförmögenheten har enligt undersökningen en positiv påverkan på fondens 

riskjusterade avkastning. Större fonder uppvisar en tendens att prestera högre 

informationskvot jämfört med mindre fonder. Signifikansen på 0,03 säger oss att det 

positiva sambandet på 0,268 kan säkerställas på en 95 % signifikansnivå. Studiens 

resultat pekar även på att större fonder har ett negativt samband mot avgift och 

Normanbelopp (-0,281, -0,282) vilket rimligtvis säger oss att mindre fonder tenderar 

att ha högre avgifter. Dock kan enbart 7,2 % av förändringar i informationskvoten 

hänföras till förändringar hos fondens förmögenhet, enligt koefficienten R-square 

(0,072).  

 

Morningstars rating som sträcker sig från 1-5 stjärnor uppvisades vara det mest 

pålitliga nyckeltalet med en relativt stark positiv påverkan på fondens 

informationskvot, samt således dess förmåga att prestera bättre, där sambandet var 

0,562. Signifikansen är även 0,0 vilket ytterligare stärker att detta samband kan 

fastställas på en hög signifikansnivå. Vid närmare undersökning av detta samband 

gjordes en enkel linjär regression vilket uppvisade relativt stor standardavvikelse hos 

variabeln, vilket påverkar tolkningen av nyckeltalet. Detta behandlas närmare under 

analys och diskussion.  Morningstar var den variabel som uppvisade högst 

förklaringsvärde, det vill säga hade störst påverkan på den beroende variabeln (0,316) 

där 31,6 % av förändringar hos informationskvoten orsakas av förändring i 

Morningstars rating.  
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4.9 Regression 2, förändrade antaganden av Normanbelopp 
 

För att undersöka huruvida Normanbeloppets utformning var känslig för förändringar, 

valde skribenterna att utföra ytterligare en multipel regression, där de grundläggande 

antagandena för Normanbeloppet har förändrats. I denna regression har ett 

Normanbelopp som baseras på 5 år och en 9 % avkastning använts.  

(TABELL 3) 
 

Regressionens resultat har sammanställts i tabellen ovan, där sambandet och påverkan 

mellan samtliga variabler uppvisats. Normanbeloppet med förändrade antaganden 

uppvisade en smått mindre negativ korrelation med den riskjusterade avkastningen 

(Informationskvot), där den uppgick till -0,263 till skillnad från tidigare -0,360. 

Regressionen uppgav och bekräftade det relativt tydliga samband Normanbeloppet 

har med förvaltningsavgiften, där korrelationen hos det ”nya” Normanbeloppet 

uppgick till 0,930, en mycket svag minskning från 0,941. I samtliga ovannämnda 

variablers korrelation har signifikansen varit under 0,05 vilket tyder på att sambandet 

kan styrkas på en 95 % - konfidensnivå. Givet detta är resultaten adapterbara på en 

eventuell population.  

 

Omsättningshastigheten visade även vid denna regression en relativt positiv 

korrelation med Normanbeloppet (5år, 9 %) på 0,521 mot tidigare 0,482, alltså en 

svag positiv förändring. Storleken på fonden, i form av fondförmögenhet, uppvisade 

även i denna regression en svag negativ korrelation med Normanbeloppet (5år, 9 %) 

på -0,217 från tidigare -0,281. Dock vid denna regression uppgavs signifikansnivån 

inte tillräcklig för att styrka sambandet på en 95 % konfidensnivå, då signifikansen 

uppgick till 0,065.  

 

Normanbeloppet (5år, 9 %) uppvisade en mycket liten positiv korrelation med 

Morningstar rating, där korrelationen ökade från -0,057 till 0,014. I detta fall kan 

sambandet dock inte fastställas då signifikansnivån anses vara mycket dålig (0,463).  
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4.10 Orsak och verkan 
 
Inom regression undersöks även i vilken mån en viss variabels förändring kan 

förklaras av variationen i en annan oberoende variabel. Detta förklaringsvärde 

benämns som determinationskoefficienten. Koefficientens värde kan växla mellan 0 

och 1, där 1 uttrycker ett perfekt samband, där förändringar i x kan till hundra procent 

förklaras av förändringar i y. Detta sambandsmått benämns som ”R-square” i empirin. 

Sammanställning av variablernas förklaringsvärden finnes under bilaga 3.  
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5. Analys och diskussion 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin som ligger till grund för studien. 

Här görs även kopplingar till tidigare forskning och teorier.  

5.1 Regression grundläggande antaganden 
 
Regressionens resultat, som presenterats ovan, var till viss del förvånande för 

skribenterna samt till viss del förväntat. Det negativa samband som regressionen 

visade mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning (-0,320), styrker de 

argument som länge präglat tidigare forskning. Detta samband säger oss att 

förvaltningsavgiften har en negativ påverkan på fondens avkastning, vilket 

överensstämmer med vad M. Dahlquist m.fl. (2000) kom fram till i sin studie på den 

svenska fondmarknaden83. Skribenterna frågar sig hur detta samband som 

uppenbarligen påvisats ett flertal gånger inom detta forskningsområde, inte har någon 

påverkan på antalet fondförvaltare och dess status. Givet att fondens prestation 

påverkas negativt av förvaltningsavgifter, kan det i krassa drag jämföras med att aktiv 

förvaltning har en negativ påverkan på fondens avkastning, vilket styrker teorin kring 

att marknaden är effektiv i detta hänseende.84  Motsvarande samband uppvisades med 

det relativt nya kostnadsmåttet ”Normanbelopp”, där även det hade en negativ 

inverkan på fondens riskjusterade avkastning, vilket ytterligare styrker den effektiva 

marknadshypotesen85  samt motsäger tidigare forskning av Ippolito, där samtliga 

fonder uppvisade positiva alfan.86 Sambandet mellan förvaltningsavgiften, 

Normanbeloppet och dess avkastning kunde fastställas på en hög konfidensnivå, 

vilket kan förklaras som detta samband inte är en slump, utan kan generaliseras på en 

större population.  

 

Ippolito uppgav i sin studie från 1989, att fonder med en högre omsättningshastighet 

även presterade en högre avkastning.87 Skribenterna kunde varken styrka eller avslå 

Ippolitos slutsats då studien påvisade ett mycket svagt negativt samband, men på 

grund av för bristfällig signifikans (0,44) anser skribenterna att sambandet bör 

förkastas, då man enbart kan generalisera sambandet på 56 procent av populationen. 

Hur stor del av fondens portfölj som omsätts under året har en direkt positiv koppling 

till fondens förvaltningsavgift (0,517), vilket påvisar att desto mer ”aktivt” fonden 

förvaltas, desto dyrare blir det för kunden, vilket skribenterna anser vara ett rationellt 

samband ur ett kundperspektiv, då dessa förväntar sig mer aktiv förvaltning, givet en 

högre kostnad. Författarna tolkar det som att det var detta samband som var bristande 

hos några av Swedbank Roburs fonder, där produkten inte uppvisade tillräckligt hög 

aktivitet för att kostnaden skulle anses skälig, vilket skapade den stora kritikstormen 

som Swedbank Robur fick utstå efter deras VDs uttalande.  

 

Vidare i studien undersökte skribenterna hur storleken på fonden påverkade dess 

avkastning. Tidigare forskning av M. Dahlquist (2000) visade på ett negativt samband 

mellan fondens storlek och dess prestation, där mindre fonder presterade bättre. 

                                                        
83 Dahlquist Magnus et al. 2000 
84 Fama, Eugene 1970 
85 Ibid 
86 Ippolito Richard, 1989 
87 Ibid 
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Studien motsäger M. Dahlquist samband då regressionen uppgav ett svagt positivt 

samband (0,268) mellan fondförmögenhet och riskjusterad avkastning, vilket är ett 

samband som kan enligt regressionen applicera på en större population. Studiens 

resultat skiljer sig till vad den tidigare forskningen säger då skribenternas studie 

indikerar att större fonder presterar bättre, samt att dessa större fonder har en mindre 

omsättningshastighet. Vidare kan detta kopplas till att omsättningshastigheten hade 

enligt studien ingen påverkan på avkastningen, vilket anses ligga i linje med 

resterande samband. De större mer etablerade fonderna uppgav även lägre avgifter 

och Normanbelopp. Sammanfattningsvis påvisar enlig urvalet, att mindre fonder var 

dyrare och hade lägre avkastning, relativt sett till de större.  

 

Den interna rankingen av fonder hos Morningstar är till för att vägleda kunden mot 

bättre fondval, där denna ranking kan anses som en ”kvalitetsstämpel” av företaget. 

Morningstars ranking uppvisade styrka detta påstående då regressionen visade ett 

positivt samband mellan den riskjusterade avkastningen och högre rating (0,562). Den 

interna ratingen indikerade även ett svagt positivt samband med omsättningshastighet 

och storlek på fonden. Vid tolkning av Morningstars samband med resterande 

variabler har skribenterna utläst en svag tendens att fonder med högre 

omsättningshastighet har högre rating. Detta styrker tidigare forskning som påvisar en 

positiv effekt av ökad aktivitet i fonden88.  

 

 

(FIGUR 4) 

 

Som nämnt tidigare genomfördes en ytterligare kontroll av variabeln Morningstar 

rating. Som syns på bilden ovan gjordes regressionen mellan den interna ratingen 

samt den riskjusterade avkastningen. Skribenterna anser att, trots att denna variabel 

var den som uppvisade starkast positiv påverkan på avkastningen, att variabeln 

uppvisar relativt stor standardavvikelse. Detta påverkar självklart analysen och 

slutsatsen kring hur pålitlig denna variabel är. Med en standardavvikelse på 45 %, 

                                                        
88 Dahlquist Magnus et al. 2000 
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påvisar framförallt fonder med en rating på 3 stjärnor, en stor spridning av dess 

informationskvot. Skribenterna är medvetna om att Morningstar tar hänsyn till fler 

variabler än enbart informationskvot vid sin analys och betygssättning av fonderna, 

dock har den riskjusterade avkastningen länge spelat en central roll i dess utformning. 

Trots detta anser skribenterna att Morningstar uppvisar, på ett tioårigt perspektiv, ett 

tillräckligt gott samband för att vägleda kunden till bättre val av fonder. Dock är det 

av stor vikt att kunden inte stirrar sig blind på detta mått av ”fond-kvalité”, utan bär 

med sig att även det här måttet har sina brister.  

 

Analysen av empirin gav oss ett antal intressanta samband. Vad som kan benämnas 

som ett grundläggande antagande för aktiv fondförvaltning, nämligen 

omsättningshastigheten, påvisades inte enligt vårt urval vägleda kunden mot ett lyckat 

fondval och högre avkastning. Detta samband styrker de teorier som länge präglat vårt 

forskningsområde, där marknaden påvisar sig vara relativt effektiv, och som menar att 

genom aktiv fondförvaltning skapa ett mervärde genom en högre riskjusterad 

avkastning inte är möjligt.89 90 Trots studiens låga signifikans i detta hänseende anser 

skribenterna inte att omsättningshastighet är ett bra mått att fokusera på vid fondval, 

givet dess negativa påverkan på avkastningen.  

 

Fondernas avgifter påvisade även dessa ha en negativ påverkan på fondens 

avkastning. Resonemanget som skribenterna menar präglar samhällets ekonomi i 

helhet, där ett högre pris på en produkt leder till ökad förväntan på kvalité, kan 

appliceras på en stor andel produkter i en ekonomi, dock inte fonder. Att förvänta sig 

högre avkastning som kund, givet att man betalar ett högre pris har studien visat sig 

inte stämma. Detta resonemang har diskuterats många gånger i tidigare forskning, där 

empiri och resultat har varit vida skilt. Med skribenternas studie som grund, bedöms 

att en kund ska fokusera på att minimera sina kostnader vid val av fond, och se över 

andra investeringsstrategier vid placering av kapital. Detta kan hänföras på 

majoriteten av variablerna som legat till grund för undersökningen, då enbart 

Morningstar rating och fondens förmögenhet uppvisade relativt positiv korrelation 

med fondens avkastning.  

 

Samtliga variabler förutom Morningstar rating påvisade ett förklaringsvärde under 0,3 

(30 %) vilket styrker teorin om den effektiva marknadshypotesen då  denna hävdar att 

en riskjusterad överavkastning inte kan åstadkommas genom aktiv fondförvaltning. 

Förklaringsvärdet uppvisar att nästintill inga variabler åstadkommer enskild påverkan 

eller kan anses vara en större orsak till en högre avkastning. De förändringar som 

uppkommit i de variabler som präglar aktiv förvaltning har en mycket liten orsaksnivå 

av förändringar i y, på den riskjusterade avkastningen. Studiens förklaringsvärden 

uppvisar att det är mycket små förändringar i avkastningen som är tack vare den 

aktiva förvaltningen, vilket kan anses uppseendeväckande då kunder betalar pengar 

för den aktiva tjänst som enligt undersökningen inte har någon verkan.  

  

Detta motsäger även tidigare forskning av Ippolito som kan ses som en motståndare 

till den effektiva marknadshypotesen, där han menar i sin studie att det finns ett 

positivt samband mellan en fonds avgift och avkastning och att man därmed kan få ett 

mervärde genom en högre avgift. 

                                                        
89 Malkiel G. Burton, 2003 
90 Fama Eugene, 1970  
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5.2 Regression 2, Normanbelopp förändrade antaganden 
 

Vid förändring av antaganden för Normanbeloppet resonerade skribenterna att de nya 

grundläggande antagandena bör reflektera ett medellångt spar-perspektiv med en 

relativt hög förväntad avkastning på 9 %. Givet dessa nya kriterier genomfördes 

ytterligare sambandsanalys för att se om måttet uppvisade känslighet för förändring 

av dess antaganden. Skribenterna kunde genom regressionen konstatera att 

Normanbeloppet med dess nuvarande räkne modul är relativt okänsligt för 

förändringar. Detta menar skribenterna indikerar på ett stabilt nyckeltal att använda 

vid förtydligande av fondens kostnad, trots förändrade kriterier. Metodiken kring 

Normanbeloppets uträkning, kan kopplas till studien av Livingstone och O´Neal 

(1998), där de utvecklat en utvärderingsmodell för att påvisa kostnader med en 

bestämd avkastning i procent och tidsintervall.91  

 

Resultatet tolkar skribenterna som ett visst tecken på verifiering av Livingstone och 

O´Neals studie och slutsats kring uträknandet av en fonds kostnader. Skribenterna 

anser att deras teoretiska modell kan rent empiriskt appliceras samt att dess 

diversifierade användningsområde stärks av denna studie. Då Normanbeloppet 

uppvisade mycket liknande resultat vid sambandsanalyser som vid dess 

grundläggande antaganden stärks dess användningsområde samt applicerbarhet på 

olika marknader. Det kan diskuteras huruvida nya kostnadsmått i liknande form av 

Normanbeloppet med förändrad tidshorisont och avkastning borde lanseras, för att ta 

ytterligare steg mot att personifiera och tydliggöra investeringsprocessen för 

kundenen. 

 

 

 

  

                                                        
91 Livingstone Miles, O´Neal Edward, 1998 
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6. Slutsats  
 
Nedan följer en avslutande och sammanfattande text där slutsatser dras utifrån den 

ovan framförda analys.  

 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fondernas förvaltningsavgift, 

omsättningshastighet, storlek, Morningstar rating och Normanbelopp påverkar dess 

riskjusterade avkastning. Vidare vill skribenterna även titta närmare på vilka variabler 

som man ur kundperspektiv ska titta närmare på, samt undersöka hur pass väl det nya 

nyckeltalet Normanbelopp påvisar en fonds avgifter, genom att ändra dess 

grundläggande antaganden. Undersökningen genomfördes genom en multipel 

regression för att urskilja huruvida de ovannämnda variablerna har ett samband med 

fondernas avkastning. För att undersöka hur väl Normanbeloppet påvisar avgifterna så 

ändrades de grundläggande antagandena för uträkningen från 10 år ner till 5 år samt 

ändrade den förväntade avkastningen från 6 % upp till 9 %.  

 

Resultatet påvisade att fondernas avgifter och omsättningshastighet hade en negativ 

påverkan på fondens riskjusterade avkastning. Morningstar rating och fondens storlek 

hade en relativt positivt påverkan på dess avkastning. Sammanfattningsvis anser 

skribenterna att enbart Morningstar rating och fondens storlek kan tas i hänseende vid 

val av fonder, då de resterande måtten uppvisade en negativ effekt på fondens 

prestation. Normanbeloppet uppvisades vara ett relativt okänsligt mått för 

förändringar, då regressionen med nya antaganden uppvisade mycket liknande 

resultat. Därav anser skribenterna att Normanbeloppet utgör ett gott mått för 

fondernas kostnad och kan i framtiden utvecklas för att vidare individualisera och 

anpassas för kunders investeringshorisont och förväntningar.  

 

Sambandsanalysen indikerar att grundläggande antaganden inom aktiv 

fondförvaltning, som avgifter och omsättning i fonden påvisar ingen positiv påverkan 

på fondens utveckling.  Sammanfattningsvis uppvisade samtliga variabler förutom 

Morningstar rating ett förklaringsvärde (R-square) under 0,3 (30 %) vilket påvisar att 

dessa variabler har en mycket låg, om ingen påverkan på den riskjusterade 

avkastningen. Skribenterna anser att detta är högst anmärkningsvärt då de variabler 

som undersökts i studien, präglar aktiv fondförvaltning i stor utsträckning.  

 

Avslutningsvis har studien uppvisat ett stöd för den tidigare forskning som präglats av 

teorin kring den effektiva marknadshypotesen, som påvisar att aktiv fondförvaltning 

har mycket liten chans att skapa ett mervärde till sina kunder. Av de variabler som 

skribenterna undersökt så kan ur ett kundperspektiv enbart Morningstar rating 

klassificeras som ett godtagbart medel för vägledning och hjälp vid val av aktivt 

förvaltade fonder.  
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http://fondkollen.se/fondbloggen/inlagg/sa-fungerar-normanbeloppet
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Investopedia 

http://www.investopedia.com/articles/06/mpt.asp (Hämtad 2015-05-20) 

 

Morningstar. Normanbelopp 

http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=norman-belopp-fonder-kostnad-10-ar 

(Hämtad 2015-03-15) 

 

Morningstar. Uträkning Normanbelopp 

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Expense.aspx?perfid=0P0000ULAP&pr

ogramid=0000000000 (Hämtad 2015-04-07) 

 

Statistiska centralbyrån (Scb) Statistik över sparande 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/#c_undefined (Hämtad 

2015-04-12) 

 

Svenska Dagbladet, aktiespararna stämmer Swedbank 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/aktiespararna-stammer-

swedbank_8825630.svd Svenska Dagbladet. (Hämtad 2015-03-10) 

 

Swedbank Robur faktablad Kapitalinvest 

http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/art

icle/cid_274045.pdf (Hämtad 2015-04-12) 

 

Swedbank Robur faktablad Allemansfonden 

http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/art

icle/cid_273958.pdf (Hämtad 2015-04-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investopedia.com/articles/06/mpt.asp
http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=norman-belopp-fonder-kostnad-10-ar
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Expense.aspx?perfid=0P0000ULAP&programid=0000000000
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Expense.aspx?perfid=0P0000ULAP&programid=0000000000
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/#c_undefined
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/#c_undefined
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/aktiespararna-stammer-swedbank_8825630.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/aktiespararna-stammer-swedbank_8825630.svd
http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_274045.pdf
http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_274045.pdf
http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_273958.pdf
http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_273958.pdf
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Bilaga 1  

Excelsnurra för att kalkylera informationskvot  
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Bilaga 2  

Sammanställning av fonder 
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Bilaga 3  

Förklaringsvärde samtliga variabler 

 

Omsättningshastighet 

Morningstar rating – antal stjärnor 

 

Fondförmögenhet 

 

Normanbelopp 

Förvaltningsavgift 

 


