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Sammanfattning	  
 
Bakgrund: Fonder är en vanlig sparmetod i Sverige och vid val av fond finns det 
många möjligheter för investerare. Detta beroende på vilken risk man är villig att ta, 
hur hög avkastning man förväntar sig samt hur hög fondens avgift är. 
Förvaltningsavgiften är den kostnad som betalas till fondbolagen för det 
förvaltningsarbete som utförs. Avgiften varierar beroende på om fonden förvaltas 
aktivt eller passivt. Under de senaste åren har det förekommit diskussioner kring 
vilken fondförvaltning som är bäst att välja i förhållande till avkastning och avgift, 
eftersom priserna för de aktivt och passivt förvaltade fonderna ofta skiljer sig åt. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan avgift 
och avkastning i förhållande till tagen risk för de aktivt och passivt förvaltade 
fonderna. Vidare kommer undersökas om aktiv eller passiv fondförvaltning genererar 
högre avkastning i förhållande till avgift, samt om de aktivt förvaltade fonderna 
överträffar sitt jämförelseindex eller inte. Avsikten är att få svar på vilken 
fondförvaltning som ger bättre resultat och därmed är bäst att investera i. 
 
Avgränsning: Studien avgränsas till svenska fonder som funnits på 
Stockholmsbörsen i minst 10 år och har minst 90 % av innehavet i svenska företag. 
Aktiv förvaltade aktiefonder och indexfonder undersöks, övriga fonder exkluderas. 
 
Metod: Tidsperioden som undersöks är fem år, 2011-2015. En korrelationsanalys 
utförs för att se samband mellan avgift och avkastning. Även relevanta risk- och 
prestationsmått räknas på och analyseras för att få svar på vilken fondförvaltning som 
är bäst att välja för bästa resultat. 
 
Slutsats: Det är mer lönsamt att investera i indexfonder med lägre avgift än att betala 
en hög fondavgift för aktiv fondförvaltning. Aktivt förvaltade fonder lyckas oftast inte 
slå sitt jämförelseindex och genererar inte en högre avkastning i genomsnitt än 
indexfonder, som har lägre avgift. Det finns inget samband mellan avgift och 
avkastning för de undersökta fonderna. 
 
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, passiv fondförvaltning, aktiefonder, 
förvaltningsavgift, riskjusterad avkastning, jämförelseindex. 
	   	  



Abstract	  
 
Background: In Sweden one of the most common ways of saving money is through 
funds and investors have many options to choose between. It depends on the risks you 
are willing to take, the expected return and size of management fees. The fees charged 
by the management company varies a lot depending on if the funds are managed 
actively or passively. During the recent years there have been discussions about which 
type of fund management will be the most profitable in relation to the fee. Actively 
managed funds are in general more expensive than passively managed. 
 
Object: The purpose of this study is to analyze if there is any relationship between 
the fee and the return while considering the risk. Furthermore, it will be analyzed if 
actively or passively managed funds generate higher return considering the fees, and 
if the actively managed funds succeed their benchmark index or not. The aim is to 
find out which type of fund management is the most appropriate to receive the highest 
return on the investment. 
  
Delimitation: The study is limited to Swedish funds that have been on the Stockholm 
Stock Exchange for at least 10 years and at least 90 % of the fund’s holdings must be 
invested in Swedish companies. Actively managed funds and index funds are 
analyzed and the other funds are excluded. 
 
Method: The study extends between the years 2011-2015. A correlation analysis has 
been made to see if there is a relationship between management fees and the return on 
investment. To get the best possible result, calculations and analysis have been made 
on both risk and performance measurements. 
 
Conclusion: It is more profitable to invest in index funds than actively managed 
funds. Actively managed funds does not generate a higher return on investment than 
indexfunds but they have a higher management fee. There is no relationship between 
the fee charged by the mangement companies and what return you get in the funds. 
 
Keywords: Active fund management, passive fund management, equity funds, 
management fees, risk-adjusted returns, benchmark index. 



Begreppsdefinition 
 
Aktiefond: Fond som består av minst 75 % aktier eller aktierelaterade instrument. 
Investerar i minst 16 olika aktier, för det mesta fler än så.	  
 
Indexfond: Fond som följer den genomsnittliga utvecklingen för ett visst index. 
 
Förvaltningsavgift: Avgift som betalas till fondbolagen för att de förvaltar, 
administrerar och informerar kring fonderna. 
 
Årlig avgift: Utgörs av förvaltningsavgiften och eventuella övriga kostnader. Årlig 
avgift är ett avgiftsmått som används i Europa. 
 
Volatilitet: Beskriver hur mycket en fonds värde förändras och varierar. Ju mer 
förändringar och större variation, desto högre volatilitet. 
 
Riskjusterad avkastning: Avkastning där hänsyn tas till hur stor risk man har tagit 
för att uppnå avkastningen, det vill säga hur mycket avkastning man får i förhållande 
till hur mycket risk man tar. 
 
Sharpekvot: Mått framtaget av William Sharpe. Sharpekvot utvärderar 
portföljprestanda och beaktar både avkastning och risk. 
 
Tracking error: Riskmått som mäter en fonds volatilitet i jämförelse med 
volatiliteten för ett jämförelseindex. Genom att se på kursutvecklingen på fonden och 
på jämförelseindexet får man fram hur aktiv fonden är. 
 
Jensens alfa: Mått framtaget av Michael Jensen. Alfa mäter fondens över- eller under 
avkastning i förhållande till risktagandet. Ett alfavärde över 0 visar att fonden 
presterat över marknaden och ett värde under 0 visar att fonden presterat sämre än 
marknaden. 
  
Norman-belopp: Visar en prognos för den totala kostnaden (i kronor) för en fond när 
man sparar 1000 kr i månaden i 10 år med en avkastning på sex procent. 
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1	  Inledning	  
 
I inledningen får läsaren en introduktion till ämnet aktiv och passiv fondförvaltning. 
Bakgrunden till problemet tas upp, även problemformuleringen och syftet behandlas 
som sedan utmynnar i en frågeställning. 
 

	  
1.1	  Bakgrund	  
Att använda sig av fonder som sparmetod är ett enkelt sätt att spara pengar med 
möjlighet att sprida risken (Nilsson 2007, s. 28). I Sverige är fondsparandet vanligare 
än i andra länder, hela 94 % av Sveriges befolkning i åldern 18-74 sparar i fonder, 
sparandet i Sverige har dessutom ökat. År 1986 var 65 miljarder kronor placerade i 
fonder och 2007 uppgick motsvarande siffra till 1500 miljarder kronor (Ibid, s. 15). 
År 2016 (2016-01-15) är den totala investerade summan i fonder 3246 miljarder 
kronor, vilket är en ökning på 65 % de senaste fem åren. I genomsnitt blir detta 325 
000 kronor investerat i fonder, per person (Lindmark 2016). Eftersom en stor del av 
befolkningen sparar i fonder har efterfrågan på rådgivare, så kallade fondförvaltare 
ökat. Fondförvaltare hjälper investerare med förvaltningen och valet av fonder. Vid 
fondförvaltningen tas ett arvode ut för de tjänster som erbjuds (Aktiespararna 2007). 
 

1.1.1	  Fondtyper	  
Vid val av fond finns det många aspekter som kan tas i beaktande. Det som prioriteras 
högst vid val av fond är risknivå, placeringsinriktning och avgift. Fonder brukar delas 
in i aktiefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder och räntefonder (Nilsson 
2007, s. 28-29). 
 
En aktiefond består av minst 75 % aktier eller aktierelaterade instrument. Att investera 
i aktier innebär ofta en hög risk och för att reducera risken innehåller en aktiefond 
minst 16 olika aktier för större riskspridning. Dessa aktiefonder kan ha olika 
inriktningar vad gäller bland annat placering och bransch. Blandfonder består av både 
aktier och räntebärande papper. Hedgefonder är fonder som har som målsättning att 
ge avkastning även fast aktiekursen förändras. Indexfonder strävar efter att följa den 
genomsnittliga utvecklingen för ett visst index, t.ex. OMXS30. Räntefonder delas in i 
korta och långa räntefonder. Dessa består av olika räntebärande värdepapper som 
sedan förvaltas utifrån räntesituationen (Nilsson 2007, s. 34-40). 
 

1.1.2	  Fondförvaltning	  och	  förvaltningsavgift	  
De som förvaltar fonder kallas fondförvaltare och dessa kan vara t.ex. banker eller 
fondbolag (Nilsson 2007, s. 53). Förvaltningen kan ske på olika sätt, antingen genom 
aktiv eller passiv förvaltning. Vid aktiv förvaltning väljer en förvaltare ut företag och 
placeringar med den bästa potentiella framtida avkastningen. Aktivt förvaltade fonder 
skiljer sig från jämförelseindexet för att kunna överträffa det och ge högre avkastning. 
Det läggs mycket tid och pengar på analys av företag för att kunna göra en bedömning 
av företagets möjlighet till utveckling och därmed öka chanserna att överträffa 
marknadens genomsnittliga utveckling (Pettersson & Hård af Segerstad 2014, s. 2-3). 
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Vid passiv förvaltning, eller så kallad indexförvaltning, görs inte samma analys av 
företag och värdepapper som vid aktiv förvaltning. Dock görs löpande 
förvaltningsarbete och alla värdepapper köps utifrån ett index, ett jämförelseindex, det 
vill säga den genomsnittliga utvecklingen på den marknad man väljer. Ett index kan 
till exempel vara, som tidigare nämnts, Stockholmsbörsens index OMXS30 som är ett 
index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målet med passiv 
förvaltning är att fondens värdeutveckling ska följa det index som valts (Ibid, s. 2 och 
4). 
 
Förvaltningsavgift är den avgift fondinvesterare betalar till fondbolaget och den som 
förvaltar fonden. Avgiften är ersättningen till fondbolaget för administration, analys, 
information, fondförvaltning och förvaring av fondens förmögenhet. Avgiften varierar 
mycket beroende på typ av fond, t.ex. har aktiefonder högre avgifter än räntefonder. 
Ser man till aktivt och passivt förvaltade fonder är det de aktivt förvaltade fonderna 
som har högre avgift än de passivt förvaltade fonderna (Nilsson 2007, s. 53-54). Detta 
beror på att indexfonder inte kräver samma resurser för analys av företag som de 
aktivt förvaltade fonderna (Pettersson & Hård af Segerstad 2014, s. 2). 
 
Fonders avgift anges i procent och tas ut årligen. När fondernas avkastning visas är 
avgiften redan bortdragen. I vanliga fall anges avgiften som årlig avgift och den 
utgörs av förvaltningsavgiften och övriga kostnader som tas ut. Årlig avgift är ett 
avgiftsmått som är framtaget för att det ska vara lättare att jämföra den totala 
kostnaden för fonder i hela Europa. I figur 1 redogörs avgiften för svenska 
aktiefonder uppdelat i kategorierna aktivt och passivt förvaltade fonder. Figuren visar 
att de passivt förvaltade fonderna har en lägre avgift i genomsnitt än de aktivt 
förvaltade fonderna. Det kan även förekomma skillnader i avgift mellan fonder som är 
förvaltade på samma sätt och har samma placeringsinriktning (Fondkollen u.å). 
 

	  
Figur	  1	  -‐	  Avgift	  i	  %	  för	  svenska	  aktiefonder,	  aktivt	  och	  passivt	  förvaltade	  (Fondbolagens	  förening	  
2014).	  

 
Det har förekommit kritik mot fondbolagen om hur de redovisar sina avgifter och 
därför har Morningstar infört ett nytt nyckeltal som ska ge en prognos för 
framtidskostnader. Nyckeltalet kallas Norman-beloppet och har fått sitt namn från den 
före detta finansmarknadsministern Peter Norman. Nyckeltalet ska ge en prognos för 
de kostnader som uppstår om man månadssparar 1000 kr i 10 år. Norman-beloppet 
varierar mycket beroende på om det är en aktivt eller passivt förvaltad fond, till 
exempel för en indexfond med låga avgifter kan man behöva betala 3000 kr under 10 
år medan en aktivt förvaltad fond med hög avgift kan ha en kostnad på över 20 000 kr 
för 10 år (Privata Affärer 2012). 
 

1.1.3	  Risknivå	  
Vid varje fondplacering förekommer någon form av risk som behöver tas i beaktande. 
Risk i fondsammanhang avser osäker avkastning, det vill säga svängningar i fondens 
värde. Ju mer en fond svänger, desto högre är risken att man förlorar pengar 
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(Pettersson & Hård af Segerstad 2013, s. 2). Om det inte skulle finnas en fördel med 
att ta risker skulle ingen investera i fonder. Med andra ord behöver man ta en viss risk 
för att få högre avkastning eftersom högre risk oftast genererar högre avkastning 
(Nilsson 2007, s. 48). Det finns flera sätt att mäta risken på. Olika typer av mått och 
begrepp som används för att klargöra fonders risk är bland annat standardavvikelse, 
tracking error, Sharpekvot och Jensens alfa (Pettersson & Hård af Segerstad 2013, s. 
1). Dessa mått analyseras på djupet under studiens gång. 
 

1.2	  Problemformulering	  
Trots att Sverige är ett av de land i världen med högst genomslag för fonder finns det 
få tidigare forskningar om svenska aktiefonder. En stor del av forskningen har gjorts 
utomlands (Flam & Vestman 2014, s. 1). Som tidigare beskrivits finns det många 
aspekter att beakta om man står inför val av fond. Utöver att beakta risknivå, 
placeringsinriktning och avgift finns det skillnader i geografisk placering, placering i 
olika branscher, avkastningsmöjlighet och skillnader i fondernas typ av förvaltning 
(Nilsson 2007, s. 28). 
 
Nobelpristagaren i ekonomi William Sharpe sade ”Det bästa är att investera i 
indexfonder” och uppmuntrar fondsparare att välja bort aktiv förvaltning och istället 
välja indexförvaltning med betydligt lägre avgift (SvD 2013). Eftersom det finns ett 
stort utbud av fonder med olika avgifter är det relevant att diskutera vilken förvaltning 
som är bäst att välja i förhållande till avkastning och den kostnad som betalas. 
Vanligtvis betalas mer för aktivt förvaltade fonder än för indexfonder (Pettersson & 
Hård af Segerstad 2013, s. 3-4). 
 
Att betala en högre avgift kan lönas om fondförvaltaren är duktig nog för att nå bättre 
resultat än sitt jämförelseindex. Däremot är det svårt att enbart förlita sig på historiska 
resultat eftersom det kan finnas svårigheter för förvaltaren att upprepa samma 
lyckosamma resultat när de även belastas av högre avgifter än vanligt. I över 10 år har 
det varit svårt för fonder med höga avgifter att prestera över snittet i sin kategori 
(Lindmark 2010). Detta är intressant eftersom man kan undra varför man ska betala 
en högre avgift för en aktivt förvaltad fond om en passivt förvaltad indexfond 
generellt har genererat bättre avkastning under de senaste åren. 
 
Tidigare diskussioner kring vilken förvaltning som är bättre väcker intresse att 
undersöka om aktivt förvaltade fonder med högre avgift genererar högre avkastning 
jämfört med passivt förvaltade fonder som har lägre avgift. Eftersom de tre viktigaste 
aspekterna vid val av fond är risknivå, placeringsinriktning och avgift kommer det att 
undersökas om högre avgift även genererar högre avkastning (Nilsson 2007, s. 29). 
Fokus kommer vara aktiefonder och förvaltningen av dessa, både aktivt och passivt 
förvaltade fonder. 
 

1.3	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan avgift och 
avkastning i förhållande till tagen risk för de aktivt och passivt förvaltade fonderna. 
Vidare kommer undersökas om aktiv eller passiv fondförvaltning genererar högre 
avkastning i förhållande till avgift, samt om de aktivt förvaltade fonderna överträffar 
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sitt jämförelseindex eller inte. Avsikten är att få svar på vilken fondförvaltning som 
ger bättre resultat och därmed är bäst att investera i. 

	  
1.4	  Frågeställning	  

⋅ Finns det ett samband mellan fonders avgift och avkastning i förhållande till 
tagen risk? 

⋅ Presterar de aktivt förvaltade fonderna över sitt jämförelseindex? 
⋅ Bör man investera i aktivt förvaltade fonder eller indexfonder för att nå högsta 

möjliga avkastning i förhållande till avgift och risktagandet? 
 

1.5	  Avgränsning	  
Studien avgränsas till aktivt förvaltade aktiefonder och passivt förvaltade fonder, 
indexfonder, som erbjuds på den svenska marknaden. Fonderna som valts finns på 
Stockholmsbörsen och har funnits där i minst 10 år (räknat från 2016-04-19). En 
livslängd på 10 år valdes för att enbart de fonder som funnits med en längre tid ska 
granskas. Fonder med en längre livslängd skulle ha gett ett minskat utbud av fonder 
och det hade därför inte blivit representativt. Studien har avgränsats till att enbart 
granska fonder som har sitt legala säte i Sverige och investerar minst 90 % av fondens 
innehav i Sverige. Alla fonder med mer än 10 % av sitt innehav utomlands har 
exkluderats. 
 
Stockholmsbörsen har valts för att få fram ett stort utbud av aktivt förvaltade 
aktiefonder och indexfonder, och för att begränsa studien till fonder som finns 
tillgängliga för investerare i Sverige. Valet av fondtyp gjordes för att kunna se 
skillnader mellan aktiv fondförvaltning (aktiefonder) och passiv fondförvaltning 
(indexfonder) på längre sikt med fokus på avgift och avkastning. Räntefonder, 
hedgefonder, branschfonder och övriga fonder har exkluderats för att enbart se 
skillnad mellan aktiefonder och indexfonder. 
 
Studiens tidsperiod är 2011-2015. Tidsperioden på fem år, räknat från 2011 valdes för 
att kunna se en historisk utveckling efter finanskrisen 2008. När perioden från 2011 
granskas inkluderas uppgången som följde efter finanskrisen 2008. Åren under och 
efter krisen påverkade den svenska ekonomin och fondmarknaden i allmänhet 
märkbart negativt (Öberg 2009). Därför ansågs åren under och efter finanskrisen 2008 
icke representativt att ha med, trots att det givetvis är en viktig del av den svenska 
ekonomin. 
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2	  Metod	  
 
I metodkapitlet tas forskningens vetenskapssyn upp och valet av metod motiveras. 
Studiens validitet, reliabilitet samt metodkritik diskuteras. En dataanalys kommer 
genomföras med hjälp av en korrelationsanalys för att undersöka om det finns ett 
samband mellan de undersökta variablerna. 
 

	  
2.1	  Vetenskapssyn	  
Inom samhällsvetenskaper finns det två forskningsparadigm, två olika syner på 
vetenskapen, som kallas positivism och interpretivism. Det positivistiska 
forskningsparadigmet använder den naturvetenskapliga forskningsmodellen för att 
studera den samhälleliga världen. Forskaren har ett objektivt synsätt vid studien av det 
samhällsvetenskapliga fenomenet och fakta och siffror är ofta i fokus för studien 
(Denscombe 2014, s. 19). I denna studie används det positivistiska 
forskningsparadigmet eftersom fokus kommer att ligga på fakta och siffror och 
skribenterna har vid studien en objektiv syn på ämnet. 
 

2.2	  Val	  av	  metod	  
Studiens syfte är att undersöka fondens avgift och avkastning i förhållande till tagen 
risk när det gäller fonder som är förvaltade aktivt och passivt på den svenska 
fondmarknaden. Vid valet mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi valdes 
kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ forskning kan kopplas ihop med 
positivismen och forskarens objektiva syn på ämnet, samtidigt som man använder 
siffror vid insamling och analys av data (Denscombe 2014, s. 344). Studien kommer 
att göras med hjälp av en statistisk analys som utifrån tidigare teorier kommer att 
analyseras efter insamlingen av data, vilket också är typiskt för en kvantitativ studie 
där analys av data sker efter datainsamlingen (Ibid, s. 346). 
 

2.2.1	  Population	  och	  urval	  
Allt material till analysen har samlats in från Morningstar som tillhandahåller 
information om värdepappersfonder, såväl svenska som internationella. På 
Morningstar finns totalt 3039 stycken fonder presenterade (2016-04-19) och av dessa 
är 1821 stycken aktiefonder, vilket representerar studiens population. Dessa 1821 
stycken aktiefonder innefattar både aktivt och passivt förvaltade fonder (Morningstar 
u.å.). 
 
Skribenterna har försökt få ett representativt urval där ett av kriterierna är att 
proportionerna i urvalet ska stämma överens med proportionerna i populationen, och 
därefter ska giltiga slutsatser som stämmer överens med hela populationen kunna dras 
(Denscombe 2014, s. 63). Vid urvalet gjordes ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga 
skribenterna påverkade urvalet (Ibid, s. 64). Med andra ord valdes fonderna ut en och 
en enligt uppfyllda kriterier. Kriterierna som ställdes på fonderna var: 
 

⋅ Fonden ska vara en aktivt eller passivt förvaltad aktiefond 
⋅ Fonden ska finnas representerad under kategorin ”Sverige” 
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⋅ Fondens registrering/legala säte ska vara Sverige 
⋅ Fondens ska ha minst 90 % av sitt innehav i Sverige 
⋅ Fonden ska ha funnits i minst 10 år 

 
Efter dessa kriterier finns totalt 34 fonder kvar, 26 aktivt förvaltade aktiefonder och 
åtta indexfonder. 
 
Kategorin ”Sverige” valdes och därtill har urvalet begränsats under kategorin 
registrering/legalt säte till ”Sverige” för att enbart få med fonder i Sverige. Att enbart 
ta med de fonder som funnits i 10 år valdes för att få fram historisk data och granska 
fonder med en lång bakgrund. En längre tidsperiod skulle ha gett ett allt för begränsat 
urval eftersom många fonder inte funnits så länge. De fonder som har mindre än 90 % 
av fondens innehav i Sverige har uteslutits från studien för att fokus ska vara Sverige. 
Fondernas jämförelseindex har inte beaktats i urvalet. Fonderna som valts presenteras 
i tabell 2 och 3. För att få specifik information kring varje utvald fond, se bilaga 1. 
 
Aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  
AMF	  Aktiefond	  Sverige	  

Folksam	  LO	  Västfonden	  

Enter	  Sverige	  Pro	  

Swedbank	  Robur	  Sverigefond	  MEGA	  

Indecap	  Guide	  Sverige	  

Handelsbanken	  Sverigefond	  

Öhman	  Sverigefond	  

Swedbank	  Robur	  Ethica	  Sverige	  

Swedbank	  Robur	  Humanfond	  

Swedbank	  Robur	  Sverigefond	  

Quesada	  Sverige	  

Danske	  Invest	  Sverige	  

Alfred	  Berg	  Sverige	  Plus	  A	  

Aktie-‐Ansvar	  Sverige	  

Carnegie	  Sverigefond	  

Cliens	  Sverige	  A	  

Öhman	  Sverige	  Koncis	  A	  

Gustavia	  Sverige	  SEK	  

Handelsbanken	  Bosparfond	  Bostadsrätterna	  

Catella	  Reavinstfond	  

Lannebo	  Sverige	  

Länsförsäkringar	  Sverige	  Aktiv	  

Folksam	  LO	  Sverige	  

Nordea	  Inst	  Aktie	  Sverige	  

Öhman	  Sverigefond	  2	  A	  

Enter	  Sverige	  
Tabell	  1	  -‐	  Urval	  av	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  (Morningstar).	  
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Passivt	  förvaltade	  indexfonder	  
XACT	  OMXS30	  

XACT	  OMXSB	  

SPP	  Aktiefond	  Sverige	  A	  

Aktiespararna	  Topp	  Sverige	  (index)	  

Öhman	  Etisk	  Index	  Sverige	  A	  

Catella	  Sverige	  Index	  A	  

Handelsbanken	  Sverigefond	  Index	  

Handelsbanken	  Sverige	  Index	  Criteria	  
Tabell	  2	  -‐	  Urval	  av	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  (Morningstar).	  

2.2.2	  Kritik	  av	  urval	  
Urvalet i studien består av 34 fonder, varav 26 är aktivt förvaltade fonder och åtta är 
indexfonder. Jämfört med en population på totalt 1821 aktiefonder kan 34 fonder 
kännas väldigt litet och inte representativt. Dock är kriterierna som ställdes på 
fonderna specifikt utvalda för studien och resulterade i dessa 34 fonder. Efter att 
hänsyn tagits till kriterierna fanns betydligt fler aktivt förvaltade fonder än 
indexfonder. Skribenterna föredrog att inte slumpa fram ett jämnt antal utan har utfört 
studien med olika antal i jämförelsegrupperna. Urvalet ska representera fonder i 
Sverige för en femårig period, 2011-2015, och minst 90 % av fondens innehav är 
investerat i Sverige. 
 
Eftersom jämförelsegrupperna är olika till antalet har alla resultat räknats på 
medelvärdet för att få ett så tillförlitligt och representativt resultat som möjligt, trots 
urvalsgruppernas storlek. Kriterierna som ställts har medfört bortfall av fonder och 
det kan innebära att resultatet inte blir fullständigt representativt för den svenska 
fondmarknaden under den tidsperiod som valts. Det ultimata skulle ha varit att 
jämföra ett större antal fonder samt jämförelsegrupper med samma antal, men 
eftersom vissa kriterier ställdes på fonderna fanns inte den möjligheten. Studien 
granskar endast den svenska marknaden, och därför kan inga slutsatser dras för andra 
marknader, men målet är att kunna se tendenser, som underlättar förståelsen för 
fondmarknaden och förvaltningen. 
 

2.3	  Dataanalysmetod	  
Vid analys av insamlad data kommer flera mått att användas för att besvara 
frågeställningen. För att se om det finns samband mellan avgift och avkastning 
kommer en korrelationsanalys att utföras. Det kommer även göras analys och 
jämförelser av risk- och prestationsmått. Bland annat standardavvikelse, tracking 
error, Sharpekvot och Jensens alfa kommer att användas. 

 

2.3.1	  Korrelationsanalys	  
En korrelationsanalys syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan två 
eller flera variabler, samt att mäta hur starkt sambandet mellan dessa variabler är 
(Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 428). En korrelationskoefficient (r) beskriver hur 
starkt eller svagt sambandet är mellan de undersökta variablerna. 
Korrelationskoefficienten utgörs av ett tal mellan -1 och + 1 och indikerar på om 
sambandet mellan variablerna är starkt eller svagt, och positivt eller negativt. En 
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korrelationskoefficient som är + 1 visar ett mycket starkt, positivt samband mellan 
variablerna, medan värdet -1 visar ett mycket starkt, negativt samband mellan dem. 
Vid 0 finns inget samband. Se figur 2. Ju tätare och mer samlade punkterna är kring 
en dragen linje, desto starkare är sambandet mellan variablerna (Ibid, s. 430). 
Korrelationsanalys är en välfungerande metod för att se hur variablerna förhåller sig 
till varandra (Ibid, s. 432). 
 
 

 
Studien kommer att undersöka sambandet mellan variablerna, avgift och avkastning 
samt mellan riskjusterad avkastning och avgift. Beroende variabeln påverkas av 
oberoende variabeln. Eftersom man i det här fallet inte kan dra slutsatsen att den ena 
variabeln påverkar den andra har avgift valts till den beroende variabeln (x) och 
avkastning är den oberoende variabeln (y) (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 429). 
 

2.3.2	  Val	  av	  nyckeltal	  
Ett visst antal risk- och prestationsmått har valts ut för att kunna besvara 
frågeställningen. De nyckeltal som valts ut kommer att beräknas och därefter 
analyseras. Valet av nyckeltal har påverkats av vilka mått som är användbara och 
tillförlitliga för att kunna besvara studiens syfte. 
 
Vid fondsparande behöver alltid hänsyn tas till risk och därför har riskmåtten 
standardavvikelse och tracking error valts. Standardavvikelse är det vanligaste måttet 
att använda sig av när man mäter risk, för att kunna se hur stor en fonds volatilitet är 
(Pettersson & Hård af Segerstad 2013, s. 9). Även tracking error mäter risk och visar 
hur mycket fondens utveckling avviker från sitt jämförelseindex. Måttet visar alltså 
hur aktivt förvaltad en fond är, desto högre aktiv risk som tas desto mer aktiv 
förvaltad är fonden (Cremers & Petajisto 2009, s. 6). Måttet är relevant för studien 
eftersom en av jämförelsegrupperna i urvalet är aktivt förvaltade fonder. 
 
Sharpekvot mäter den riskjusterade avkastningen för en fond, det vill säga hur mycket 
avkastning man får i förhållande till hur stor risk som tas (Bodie, Kane & Marcus 
2011, s. 161). Hänsyn behöver tas till risken trots att studien granskar avgift och 
avkastning i första hand. Den riskjusterade avkastningen som fås av riskmåttet 
Sharpekvot kommer att användas i en korrelationsanalys för att se om det finns ett 
samband med avgiften för en fond. Jensens alfa är ett annat risk- och prestationsmått 
som mäter riskjusterad avkastning. Måttet mäter om fonden avkastar bättre eller 
sämre än den allmänna aktiemarknaden i förhållande till risktagandet. Måttet är 

Figur	  2	  -‐	  Positiv,	  negativ	  och	  nollkorrelation	  (Stukát	  1993,	  s.	  46).	  
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relevant för studien för att kunna granska om de utvalda fonderna presterar bättre än 
sitt jämförelseindex samt om man får den avkastning man betalar för. 
 

2.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet handlar om noggrannheten i insamlad data och ifall man använder rätt typ av 
data för att undersöka ämnet och få svara på forskningsfrågan (Denscombe 2014, s. 
377). Det viktigaste för denna studie är att välja relevant data för att beräkna 
avkastning, risk och avgifter för att besvara studiens syfte. För att få en förståelse 
kring relevanta mått för studien har tidigare forskning och uppsatser i ämnet 
granskats. Validiteten i studien anses vara relativt hög eftersom historisk data har 
samlats in och använts i uträkningarna. Resultatet i uträkningarna har beräknats i 
Excel. 
 
Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas tillförlitlighet och följdriktighet. För 
att få en hög reliabilitet i studien är det viktigt att den metod som valts är oberoende 
av vem som gör studien och att samma resultat skulle fås om studien genomfördes vid 
en annan tidperiod och av andra forskare (Denscombe 2014, s. 378). Denna studie 
har, enligt forskarna själva, en relativt låg reliabilitet eftersom insamling av data har 
gjorts en specifik dag. Eftersom fondmarknaden förändras varje dag skulle det vara 
svårt att få exakt samma resultat ifall man gjorde om undersökningen i ett senare 
skede. Dock har materialet samlats in från tillförlitliga källor och sammanställts 
objektivt, materialet i sig är tillförlitligt men det skulle vara svårt att uppnå exakt 
samma resultat igen. 
 

2.5	  Portföljens	  avkastning	  
Fondernas genomsnittliga avkastning över tidsperioden 2011-2015 kommer att 
beräknas genom aritmetiskt medelvärde. Måttet tar hänsyn till varje värde som 
beräknas, vilket är relevant i studien (Stukát 1993, s. 34). Aritmetiskt medelvärde 
definieras som summan av alla värden dividerat med antalet observationer. 
 
Aritmetiskt medelvärde räknas ut på följande sätt: 
Aritmetiskt medelvärde (m) = ∑x / n 
x = fondens värde/avkastning för perioden 
n = antal år (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 60). 
 

2.6	  Kritisk	  granskning	  av	  metod	  
I studiens beräkningar har aritmetiskt medelvärde använts genom att dividera summan 
av den totala avkastningen för fem år med antalet år, alltså fem. Aritmetiskt 
medelvärde kan vara känsligt för extremvärden och därför kan eventuella 
extremvärden ge en missvisande bild i resultatet (Stukát 1993, s. 36). Detta kan 
påverka studiens resultat eftersom aritmetiskt medelvärde använts i 
korrelationsanalysen och i nyckeltalen som beräknats. 
 
Korrelationsanalys är en metod som ofta används i kvantitativa forskningar och som 
bidrar med tillförlitlighet till metodvalet (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 463). 
Korrelationsanalys valdes som relevant metod till studien eftersom tillvägagångssättet 
ska hjälpa skribenterna att besvara syftet och frågeställningen. Eftersom en femårig 
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period har undersökts kan studien enbart påvisa hur situationen ser ut på kort sikt. Hur 
resultatet och sambanden skulle se ut på längre sikt kan denna studie inte påvisa. 
 
De nyckeltal som använts för att kunna ge svar på fondernas prestationer samt 
risknivå har valts ut eftersom de är relevanta för att besvara studiens syfte. Däremot 
finns det flertal nyckeltal som med största sannolikhet skulle kunna användas i denna 
studie men som uteslutits med tanke på studiens omfattning. 
 

2.6.1	  Källkritik	  
All data har samlats in från Morningstar. Morningstar anses vara en tillförlitlig källa 
eftersom de publicerat information om värdepappersfonder sedan år 1999, samt att 
fondutbudet är stort och jämförbart. En väsentlig orsak varför Morningstar har 
använts för att få fram urvalet av fonder är eftersom de är oberoende utgivare av 
fondinformation (Morningstar u.å.). I de fall som information inte funnits tillgänglig 
på Morningstar har respektive fonds faktablad använts för att hämta information. Ett 
problem vid sammanställning av data till urvalet har varit att aktiekurser ändrats 
kontinuerligt, även fondantalet som presenteras hos Morningstar kan variera från dag 
till dag. 
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3	  Teoretisk	  referensram	  
 
I teorikapitlet redogörs de teorier och tidigare forskningar som finns som grund för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Även förklaring av relevanta 
nyckeltal som används i studien presenteras i kapitlet. 
 
 

3.1	  Teorier	  

3.1.1	  Modern	  portföljteori	  
Amerikanen Harry Markowitz utvecklade teorin Modern portföljteori (Modern 
portfolio theory, MPT) från 1950- till 1970-talet. Teorin bygger på att en investerare 
försöker maximera en portföljs förväntade avkastning vid en given risknivå. 
Markowitz definierar risk som standardavvikelse av förväntad avkastning. För att 
sprida risken är en diversifierad portfölj att föredra. En diversifiering görs genom att 
sprida tillgångarna på flera olika värdepapper och på det sättet även sprida risken 
(Markowitz 1952, s. 77). Markowitz klargör att investerare bör diversifiera fondens 
tillgångar i de värdepapper som förväntas ge högst avkastning och samtidigt har 
investeraren spridit risken. Däremot behöver inte en portfölj med högst förväntad 
avkastning nödvändigtvis vara den med minst risk. Därför måste investeraren ta 
beslut om att maximera den förväntade avkastningen genom att ta en risk eller att 
begränsa risken genom att minimera förväntningarna på avkastningen (Ibid, s. 79). 
 
Något man behöver ta i beaktande är att det kan finnas situationer när värdepapper ger 
betydligt högre avkastning och en lägre risk än övriga värdepapper. I det fallet skulle 
en icke diversifierad portfölj ge maximalt resultat. Att diversifiera en portfölj ska 
alltså sprida risken, däremot behöver risken spridas rätt. Ett högre antal olika 
värdepapper behöver nödvändigtvis inte resultera i en bra riskspridning om alla 
förekommer i samma bransch. Sannolikheten att det går dåligt för företag inom 
samma bransch är betydligt större än för företag inom olika branscher. Därför bör 
riskerna spridas inom olika branscher för att reducera den risk investeraren tar 
(Markowitz 1952, s. 89). En investerare kan välja olika kombinationer av förväntad 
avkastning och varians. Markowitz nämner en regel vid val av aktieportfölj som 
kallas för ”The E-V Rule”. Den innebär att en investerare måste välja den 
aktieportfölj där den förväntade avkastningen är högst givet den risknivå man tar 
(Ibid, s. 79). 
 
Risken bedöms på hela portföljen och inte på enskilda värdepapper. Varje 
värdepapper har betydelse som en del av investerarens portfölj. En väsentlig del för 
risken är att de enskilda värdepapperna utvecklas åt samma håll. En väl diversifierad 
portfölj ska ha låg korrelation mellan tillgångarna. Korrelationen kan vara mellan 1 
och minus 1 och visar tillgångarnas prisutveckling i förhållande till varandra. Om 
korrelationen är 1 är det full positiv korrelation mellan tillgångarna. Alltså om priset 
på en tillgång ökar så ökar även priset på de andra tillgångarna (Seligson & Co u.å.). 
 

3.1.2	  Effektiva	  marknadshypotesen	  
Eugene Famas teori Effektiva marknadshypotesen (Efficient market hypothesis, 
EMH) bygger på att det är omöjligt för investerare att på lång sikt överträffa 



	   12	  

marknaden. En marknad är effektiv när priset på värdepapper reflekteras av all 
tillgänglig information som finns på marknaden (Fama 1970, s. 383). Fama delar in 
sin hypotes i tre olika effektivitetsgrupper: 
 
Den svaga formen av effektivitet innebär att priset på värdepapper styrs av 
information från tidigare historisk utveckling. I det nuvarande priset på värdepapper 
återspeglas all tidigare information om tidigare priser men framtidens avkastning går 
inte att förutspå utgående från den informationen. Investerare ska inte kunna utnyttja 
den historiska utvecklingen för att skapa framtida vinst (Fama 1970, s. 414). 
 
Den medelstarka formen av effektivitet innebär att priset på värdepapper återspeglas, 
förutom av prisinformation, även av annan information som finns offentligt tillgänglig 
på marknaden, till exempel företags finansiella rapporter, framtidsvisioner och 
information om aktieutdelningar. Priset justeras och påverkas effektivt av den 
offentliga informationen (Fama 1970, s. 388). 
 
Den starka formen av effektivitet handlar om att priset innehåller all befintlig 
information på marknaden, såväl privat som offentlig. Samtliga investerare har 
tillgång till samma information vilket förhindrar att någon har fördelar på marknaden 
(Fama 1970, s. 388). Fama lyfter fram ett orosmoment gällande att all tillgänglig 
information ska återspeglas i priset utan att någon individ har en högre förväntad vinst 
på grund av insiderinformation. Dock kan det förekomma situationer när insiders har 
viktig information om företaget som inte ännu har blivit offentlig och påverkar den 
medelstarka och starka formen av effektivitet (Ibid, s. 409). 
 

3.1.3	  Övervärderingar	  av	  aktiekursen	  
Robert Shiller är författaren bakom boken Irrational exuberance, som handlar om hur 
prisbubblor ibland leder till övervärderingar av aktiekursen. Shillers begrepp 
Irrational exuberance används för att beskriva en situation där aktiekurserna frångår 
det som anses vara en normal nivå. Dessa avvikelser kan vara både övervärdering, så 
kallade bubblor och undervärdering, så kallad depression. Irrational exuberance är 
baserat på hypotetiska bubblor. En hypotetisk bubbla kan förklaras som en situation 
när nyheter kring prisökningar sporrar investerare att investera och som sprids från 
person till person. Det kan skapa en process där information sprids kring prisökningen 
och lockar en större grupp att investera, trots att det kan förekomma ett visst tvivel om 
det sanna värdet på aktien (Shiller 2013, s. 2). 
 
Uttrycket Irrational exuberance tolkades till en början som en varning för att 
marknader ibland kan vara övervärderade. Nya bubblor kan framkomma var som 
helst och när som helst på marknaden (Shiller 2013, s. 15). Aktiemarknaden har inte 
återgått till den historiska nivån utan är betydligt högre än det historiska genomsnittet, 
det visar att Irrational exuberance existerar idag (Ibid, s. 20). Att såväl samhället som 
individer ska ha viktig kunskap och vara upplysta ska underlätta hur man handskas 
med marknadspriser och undviker de negativa effekterna av Irrational exuberance 
(Ibid, s. 222). 
 

3.1.4	  Passiv	  fondförvaltning	  
Burton Malkiel nämner i sin bok A Random Walk Down Wall Street från 1973 
uttrycket ”En schimpans med ögonbindel som kastade pil på aktiesidorna i Wall 
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Street Journal skulle kunna välja en portfölj som skulle ge samma resultat som 
experternas”. Uttrycket innebär att en bred indexfond med låg avgift kommer att ge 
samma resultat som de professionella förvaltarnas fonder (Malkiel 2003, s. 60). 
 
Malkiel lyfter fram flertalet bevis som förespråkar passiv fondförvaltning på olika 
marknader. Även i situationer när marknader inte är effektiva är passiv förvaltning en 
vinnande strategi. Detta motiveras med att om flertalet fondförvaltare uppnår 
överavkastning så måste också flertalet fondförvaltare prestera en underavkastning. 
Förvaltarnas prestation ses som ett nollsummespel eftersom det inte är möjligt att 
samtliga förvaltare skulle få överavkastning (Malkiel 2003, s. 2). Eftersom 
kostnaderna oftast är högre för aktivt förvaltade fonder så kommer de flesta förvaltare 
att underprestera jämförelseindex efter att kostnaderna dragits från den totala 
avkastningen (Ibid, s. 3). 
 
Malkiel menar att marknaden är effektiv på att förmedla information, däremot 
förekommer situationer där prissättningen är inkorrekt. Ett exempel som presenteras 
är de övervärderingar på aktiemarknaden som ägde rum vid millenniumskiftet och 
som ledde till Internet-bubblan (Malkiel 2003, s. 60). Det kan kopplas till att individer 
uppmärksammar signaler på marknaden och lockas att investera och detta i sin tur 
pressar upp aktiepriserna och skapar en snöbollseffekt på marknaden. Sådana 
kortsiktiga börsuppgångar kan oftast förklaras med psykologiska faktorer (Ibid, s. 61). 
Avvikelser som sker på marknaden som till exempel tillfälliga övervärderingar kan 
tillfälligt ge en överavkastning, men eftersom dessa vanligtvis upphör när situationen 
blivit offentlig så är det svårt för investerare att använda sig av dessa för att förutsäga 
framtida situationer (Ibid, s. 62). Malkiel utförde även en studie år 1995 för att 
undersöka om fondförvaltare lyckas skapa fonder som presterar bättre än indexfonder 
baserade på en bred aktieportfölj (Ibid, s. 77). Slutsatsen i studien visar att så inte är 
fallet, och majoriteten av de fonder som undersöktes underpresterade marknaden 
(Ibid, s. 78). 
 
Eftersom all information återspeglas i priset så ska det inte vara möjligt för en 
investerare att uppnå en högre avkastning än de som enbart väljer en diversifierad 
portfölj till ett lägre pris, åtminstone inte genom att ta en jämförbar risk (Malkiel 
2003, s. 59). 
 

3.2	  Nyckeltal:	  risk-‐	  och	  prestationsmått	  
Att spara i fonder medför alltid någon form av risk. Risk i fondsammanhang syftar på 
osäker avkastning. Ju större osäkerhet kring avkastningen, desto högre risk, vilket 
också ofta innebär högre avkastning (Pettersson & Hård af Segerstad 2013, s. 8). I 
detta kapitel presenteras utvalda mått och begrepp som används för att räkna ut 
fonders risk. Både riskmått som standardavvikelse och tracking error, men även 
riskjusterade avkastningsmått som Sharpekvot och Jensens alfa har använts. 
Skillnaden mellan riskmått och riskjusterade avkastningsmått är att vid beräkning av 
riskjusterad avkastning beräknas avkastningen i förhållande till den risk som tas (Ibid, 
s. 11). 
 

3.2.1	  Standardavvikelse	  
Att se till volatiliteten, det vill säga hur mycket en fond förändrats i värde är ett sett 
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att beräkna risken på. Volatiliteten kan beräknas på flera sätt, bland annat med hjälp 
av standardavvikelsen (Nilsson 2007, s. 50). 
 
Standardavvikelse är det vanligaste måttet att använda sig av då man mäter risk. 
Måttet ger ett tal som visar avvikelsen från medelvärdet, och visar hur mycket värdet 
på fonden har förändrats under en viss period, i förhållande till fondens 
genomsnittliga värde. Ett lågt värde betyder att värdet på fonden har förändrats lite, 
medan ett högt värde tyder på att det funnits stora skillnader på fondens värde under 
de senaste åren, och därmed finns också en hög risk. En diversifierad fond med 
många innehav har vanligtvis lägre standardavvikelse än en fond med få innehav, 
denna aspekt kommer dock inte studeras mer ingående i denna studie. Det vanligaste 
är att räkna standardavvikelse på de senaste fem åren (Pettersson & Hård af Segerstad 
2013, s. 9). Även i denna studie beräknas standardavvikelsen på fem år (2011-2015). 
 
Standardavvikelsen definieras som kvadratroten ur variansen och räknas ut på 
följande sätt: 
Standardavvikelse (σ) = √  ∑(x –m)² / n -1 
x = avkastning per fond 
m = medelvärde för alla fonders avkastning 
n = antal värden som använts vid uträkning (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 191). 
 

3.2.2	  Tracking	  error	  
Riskmåttet tracking error (svenska: aktiv risk) är ett vanligt sätt att mäta aktiv 
förvaltning på och således få fram hur aktiv förvaltaren varit. Måttet mäter en fonds 
volatilitet i jämförelse med volatiliteten för dess jämförelseindex, det vill säga hur 
mycket fondens utveckling avviker från sitt jämförelseindex (Cremers & Petajisto 
2009, s. 1). Genom att se på kursutvecklingen på fonden och på jämförelseindexet får 
man fram hur aktiv fonden är. Ju högre resultat för aktiv risk man får fram, desto mer 
aktivt förvaltad är fonden. Måttet räknas ut genom att multiplicera standardavvikelsen 
med skillnaden mellan en fonds avkastning och avkastningen för dess 
jämförelseindex under en viss period (Ibid, s. 5-6). 
 
Tracking error räknas ut på följande sätt: 
Tracking error = σ * (Rfond – Rindex) 
σ = standardavvikelse 
Rfond = avkastning för fond 
Rindex = avkastning för jämförelseindex (Cremers & Petajisto 2009, s. 6). 
 
En aktiv fondförvaltare strävar efter att den förväntade avkastningen ska vara högre 
än jämförelseindex och samtidigt ha lågt tracking error för att minska risken att 
prestera under index (Cremers & Petajisto 2009, s. 6). 
 

3.2.3	  Sharpekvot	  
Att enbart se till fondens avkastning är inte tillförlitligt eftersom hög avkastning oftast 
betyder hög volatilitet. Istället bör man använda sig av den riskjusterade 
avkastningen, det vill säga hur mycket avkastning man får i förhållande till hur 
mycket risk man tar. Ett mått som används för att bedöma prestandan för en fonds 
investering är ”reward-to-volatility” eller Sharpekvot som det också kallas efter 
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framtagaren av måttet, William Sharpe (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 161). Sharpe 
utvecklade prestationsmåttet Sharpekvot som en utveckling av Jack Treynor’s 
Treyonorkvot (Sharpe 1966, s. 119). 
 
Sharpekvot är ett mått som utvärderar portföljprestanda och beaktar både avkastning 
och risk. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (fondens avkastning 
minus den riskfria räntan) med fondens risk (standardavvikelse). Det ger en kvot som 
visar hur tillgången presterar i förhållande till risken, alltså hur mycket avkastning 
man får per extra enhet risk. En hög Sharpekvot betyder att fonden gett bra avkastning 
i förhållande till tagen risk (Sharpe 1966, s. 120). För att få fram hur väl en aktiv fond 
är förvaltad kan man jämföra fondens Sharpekvot med jämförelseindexets 
Sharpekvot. Som exempel kan Sharpekvot räknas ut för två fonder med samma 
avkastning under ett år. Om en av fonderna har lägre risk ger det den fonden en högre 
Sharpekvot. Detta eftersom avkastningen är den samma men uppnådd genom att ta 
lägre risk jämfört med den andra fonden (Pettersson & Hård af Segerstad 2013, s. 11). 
 
Sharpekvot räknas ut på följande sätt: 
Sharpekvot = (Rp – Rf) / σp 
Rp = genomsnittlig avkastning för fond p 
Rf = riskfri ränta 
σp = standardavvikelse för avkastning för fond p (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 
850). 
 

3.2.4	  Jensens	  alfa	  
Även Michael Jensen (1968) menar att hänsyn ska tas till graden risk man tar när man 
analyserar en fonds avkastning. Jensens alfa, eller bara alfa som är det begrepp som 
kommer att användas i fortsättningen av studien, utvecklades under en undersökning 
av 115 stycken aktiefonder under åren 1945-1964. Måttet är ett annat sätt att använda 
sig av för att mäta den riskjusterade avkastningen. Alfa mäter fondens över- eller 
under avkastning i förhållande till risktagandet (Jensen 1968, s. 389). 
 
Alfa mäter och jämför aktiefonders utveckling med utveckling för den allmänna 
aktiemarknaden. Alfa beräknas genom CAPM-modellen (Capital Asset Pricing 
Model). Ett alfavärde på 0 innebär att fonden utvecklats som marknaden, medan ett 
värde över 0 tyder på att fonden presterat över marknaden. Ett negativt värde betyder 
tvärtom, att fonden presterat sämre än marknaden (Jensen 1968, s. 390-391). 
 
Jensens alfa räknas ut på följande sätt: 
Jensens alfa = Rp – (Rf + β(Rm – Rf)) 
Rp = genomsnittlig avkastning för fond p 
Rf = riskfri ränta 
β = beta (systematisk risk för fonden) 
Rm = genomsnittlig avkastning på marknaden (Jensen 1968, s. 390-391). 
 

3.2.5	  TKA	  och	  årlig	  avgift	  
TKA (totalkostnadsandel) anger hur stora de totala kostnaderna för en fond har varit 
under ett år. Det är ett mått på avgift som innefattar bland annat förvaltningsavgift, 
skatter och transaktionskostnader, som t.ex. courtagekostnader. TKA anges i procent 
av den genomsnittliga fondförmögenheten. Det är numera lag på att alla fondbolag 
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måste redovisa TKA varje år. Men det är svårt att veta ifall alla transaktionskostnader 
offentliggörs (Lindmark 2008). 
 
År 2012 ersattes måttet TER (Total Expence Ratio) av begreppet årlig avgift. Årlig 
avgift är ett allmänt vedertaget mått i Europa som används för att visa en fonds totala 
avgifter (förutom transaktionskostnader och courtagekostnader). Måttet årlig avgift 
togs fram för att man lättare ska kunna jämföra kostnader för alla fonder i Europa 
(Fondkollen 2014). I dataanalysen kommer enbart data med den årliga avgiften att 
användas i jämförandet med avkastningen. 
 

3.2.6	  Norman-‐belopp	  
Avgiftsnyckeltalet Norman-beloppet är framtaget av Morningstar efter att det länge 
efterfrågats ett sätt att tydligare se hur mycket det kostar att spara i fonder under hela 
spartiden. Norman-beloppet hjälper att se vad fonderna kostar i kronor och inte i 
procent som fondavgiften anges. Måttet visar en prognos för den totala kostnaden i 
kronor för en fond om man sparar 1000 kronor i månaden i 10 år med ett antagande 
om en årlig avkastning på 6 %. Det resultat som måttet visar är endast en prognos 
eftersom det inte går att veta exakt vad fondens avkastning kommer bli och hur stor 
avgiften blir eftersom den grundar sig på kapitalets storlek (Avanza 2012). 
 
Prognosen görs utifrån ett antagande kring den årliga bruttoavkastningen som är 
gemensam för fondkategorierna hos Morningstar, detta är 6 % per år för aktiefonder. 
Prognosen gäller endast för de synliga kostnaderna i fonden (Swedbank Robur, u.å.). 
Måttet som är döpt efter den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman ska 
underlätta för investerare att förstå hur stor kostnaden för sparandet blir i kronor. Det 
beräknas som skillnaden mellan det resultat som kan uppnås om sparandet inte 
påverkades av avgifter och det faktiska beloppet som investeraren får ut efter 10 år 
när avgiften räknats bort (Fondkollen 2012). 
 

3.3	  Tidigare	  forskning	  
Det har gjorts en hel del tidigare forskning i ämnet fondförvaltning där aktiv och 
passiv fondförvaltning har studerats och granskats. Både forskningar som gjorts 
utanför och inom Sverige presenteras. En fullständig genomgång av tidigare teorier 
kommer inte presenteras, men en sammanfattning samt de slutsatser som tidigare 
forskning kommit fram till redogörs. 
 

3.3.1	  Michael	  Jensen	  
Tidigare studier på fondförvaltares prestationer har gjorts för att undersöka 
marknadseffektivitet. Malkiels studie kring aktiv fondförvaltning, som tidigare 
nämnts är en upprepad studie för att bekräfta resultatet på Michael Jensen’s studie 
Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964 (1968). Resultatet blev det 
samma eftersom även Jensens studie uppvisar att förvaltarna inte lyckats bättre än 
indexfonder (Jensen 1968, s. 415). Detta motsäger sig aktiv fondförvaltning eftersom 
det inte ska vara möjligt för fondförvaltaren att överträffa det genomsnittliga på 
marknaden. Jensen menar att en fonds prestation kan delas in i två kategorier. Den 
första är fondförvaltares möjlighet att höja avkastningen för en fond genom att 
förutspå framtida ”security prices” det vill säga framtida överraskningar på 
marknaden. Den andra kategorin är fondförvaltares möjlighet att minimera den unika 
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risken genom effektiv diversifiering. Utifrån detta skapade Jensen måttet Jensens alfa 
som används för att förutspå framtida utvecklingen för aktiemarknaden. Alfa visar om 
en aktie är fel värderad (Jensen 1968, s. 389). 

 
3.3.2	  Standard	  &	  Poor	  
Det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor som publicerar finansiell 
forskning och analys gjorde år 2006 en jämförande undersökning mellan indexfonder 
och aktivt förvaltade fonder på den amerikanska marknaden. Resultatet visade att 
aktivt förvaltade fonder har svårt att slå indexfonder, de aktivt förvaltade fonderna 
lyckades inte skapa någon överavkastning. Enligt undersökningen överträffade endast 
19,5 % av småbolagsfonderna indexet S&P SmallCap 600 och 29 % av 
storbolagsfonderna överträffade indexet S&P500. På andra marknader än USA är det 
storbolagsfonder som hade större problem att överträffa marknaden. Där påvisade 
resultatet att 23,3 % av småbolagsfonder överträffade sitt jämförelseindex, medan 
endast 21,8 % av storbolagsfonder överträffade indexet. Slutsatsen i undersökningen 
var att det blir allt svårare för aktiv fondförvaltning att överträffa index, orsaken till 
detta är den ökade tillgängligheten på information för förvaltarna. Dessutom 
upprätthåller informationen en allt högre kvalitet, vilket skapar sämre förutsättningar 
för en förvaltare att göra ett klipp jämfört med konkurrenterna (Avanza 2004). 
Resultatet kan kopplas till den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) som 
stöder indexfonder eftersom det inte ska vara möjligt för en förvaltare att hitta aktier 
som är bättre än genomsnittet. 
 

3.3.3	  Magnus	  Dahlquist,	  Stefan	  Engström	  och	  Paul	  Söderlind	  
Magnus Dahlquist, Stefan Engström och Paul Söderlind gjorde studien Performance 
and Characteristics of Swedish Mutual Funds där fonder på den svenska marknaden 
undersöks under perioden 1993-1997 (Dahlquist, Engström & Söderlind 2000, s. 1). I 
studien undersöks 210 aktiefonder och enbart fonder som investerat i Sverige 
granskas (Ibid, s. 3). Resultatet för studien visar att aktiefonderna i vanliga fall varken 
över- eller underpresterar sitt jämförelseindex (Ibid, s. 13). Dahlquist et al. granskade 
även vilka faktorer som påverkar avkastningen positivt, och resultatet visar att 
avgifter, fondens storlek samt omsättningshastigheten är viktiga faktorer. Små fonder 
tenderar att ge ett bättre resultat än större fonder, även fonder med lägre avgifter 
tenderar att ge bättre resultat än fonder med högre avgift (Ibid, s. 14). 
 

3.3.4	  Stefan	  Engström	  
Stefan Engström gjorde en studie år 2004 som omfattar en femårsperiod, 1996-2000, 
där 112 svenska aktiefonders prestation undersöktes. Engström menar att det finns två 
fördelar när svenska aktiefonder undersöks. Den första fördelen är att svensk fonddata 
är omfattande och den möjliggör en detaljerad undersökning. Den andra fördelen är 
att fonderna har homogena placeringsmål och att undersökta fonderna praktiskt taget 
är alla de fonder som funnits under undersökningsperioden (Engström 2004, s 2).  
 
De fonder som undersöktes var 15 småbolagsaktiefonder samt 97 
storbolagsaktiefonder, i genomsnitt lyckades fonderna under den undersökta perioden 
skapa ett positivt alfavärde (Engström 2004, s. 10). Detta innebär att fonderna som 
undersöktes presterade bättre än sina jämförelseindex i förhållande till tagen risk. 
Studien visar ett positivt samband mellan fondernas resultat och förvaltarnas aktivitet. 
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Engström menar att ett positivt samband är baserat på en frivillig handel av aktier, 
eftersom resultat indikerar på att fondförvaltarna tar sämre beslut när de är tvingade 
att handla och göra val kring fondernas uppbyggnad. Fondförvaltarna lyckas skapa 
överavkastning genom att fatta taktiska beslut vid placering (Ibid, s. 3). Ett sätt att 
mäta hur taktiskt fondförvaltaren presterar och tar besluten är att granska hur de 
aktiva val som förvaltaren gjort genom åren har påverkat fondens risk och avkastning 
(Ibid, s. 6). 
 
Engström poängterar att aktiv förvaltning är värdeskapande och studien stöder aktiv 
förvaltning (Engström 2004, s. 22). Resultatet i studien skiljer sig från tidigare 
forskning som presenterats, eftersom resultatet visar ett positivt alfavärde för 
majoriteten av de undersökta fonderna. 
 

3.3.5	  Harry	  Flam	  &	  Roine	  Vestman	  
I studien Swedish Equity Mutual Funds 1993-2013: Performance, Persistence and 
Presence of Skill (2014) undersöker nationalekonomerna Harry Flam och Roine 
Vestman svenska aktiefonders prestationer under åren 1993-2014. Flam och Vestman 
menar att de flesta investerare har väldigt lite kunskap om aktiefonder, de är enbart 
ute efter exponering mot aktiemarknaden. Bland annat media och finansiella 
institutioner som ger råd till investerare angående hur de ska välja fonder 
rekommenderar nästan uteslutande aktivt förvaltade fonder med hög tidigare 
avkastning. Rekommendationerna baseras på tron att hög tidigare avkastning hör ihop 
med skicklighet i att välja aktier och att denna skicklighet är bestående inför 
kommande val av aktier (Flam & Vestman 2014, s. 1). 
 
Om man istället frågar en finansekonom kommer rådet troligen vara att välja en 
indexfond med låg kostnad baserat på den effektiva marknadshypotesen och 
antagandet att aktivt och passivt förvaltade fonder kan förväntas ge samma avkastning 
som börsindex, dock gör de passivt förvaltade fonderna det till en lägre kostnad (Flam 
& Vestman 2014, s. 1). 
 
Flam och Vestmans studien utgörs av 124 aktivt förvaltade fonder och 20 passivt 
förvaltade fonder på Stockholmsbörsen (Flam & Vestman 2014, s. 3). Studie sträcker 
sig över tidsperioden 1993-2013. Genom att dela upp tidsperioden i två perioder 
konstaterades att avkastningen skiljer sig åt avsevärt mellan åren före och efter 2001-
2002 (Ibid, s. 2). Under perioden 1993-2001 var den genomsnittliga avkastningen 
3,55 % och för perioden 2002-2013 var den -0,18 % (Ibid, s. 13). Efter åren 2001-
2002 konstaterades en nedgång i avkastningen vilket kan bero på en tillfällig 
fördomsfullhet mot IT-aktier och faktumet att antalet fonder fördubblades (Ibid, s. 2).  
 
Både avkastning och den riskjusterade avkastningen visade positiva resultat under 
perioden 1993-2001 men negativa resultat för perioden 2002-2013. För den senare 
perioden är det endast 12 av fonderna som lyckats med överavkastning. Flam och 
Vestman har analyserat huruvida prestationen är bestående och därigenom granskat 
fondförvaltares skicklighet. Att en fond lyckas prestera bra över tid kan vara en 
indikator på skicklighet hos förvaltaren, eller enbart bero på tur (Flam & Vestman 
2014, s. 7). 
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Eftersom investerare ofta granskar den historiska avkastningen vid val av fond 
undersöker Flam och Vestman om de aktivt förvaltade fonderna som lyckades 
prestera bra resultat även har ett bestående resultat. Fondernas avkastning för en tre 
årsperiod rangordnades för att kunna se om det fanns tecken på bestående avkastning, 
och följande fyra år beaktades. Studien visar att prestationen håller sig nära 
medelvärdet under de två närmsta åren och stannar i närheten under resterande tid 
(Flam & Vestman 2014, s. 13). De flesta av de 20 passivt förvaltade fonderna som 
undersöktes visar ett negativt tracking error och medeltalet för perioden 2002-2013 är 
-0,22 % per år. Detta innebär att investerare bör överväga tracking error värdet och 
avgiften när de väljer indexfond. De indexfonder som presterade bäst under perioden 
hade också låga kostnader (Ibid, s. 9). 
 
Slutsatsen i deras studie är att det finns få bevis som talar för att fondförvaltarna har 
skickligheten att välja ut aktier som ger ihållande avkastning till de svenska 
aktiefonderna. Det redovisas inga bevis som säger att fonderna kommer att ge 
investerarna en positiv avkastning i framtiden. De utvalda indexfonderna kan komma 
att prestera bättre än de aktivt förvaltade fonderna eftersom det inte finns något 
konkret bevis på att det är skicklighet som gör att förvaltare kan välja ut rätt aktier 
(Flam & Vestman 2014, s. 14). 
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4	  Empiri	  
 
I empirin presenteras de resultat som tagits fram genom studien, baserat på de 
metoder och nyckeltal som tidigare presenterats. Här redovisas resultatet från 
uträkningar samt korrelationsanalysen. 
 
 

4.1	  Resultat	  
För att besvara studiens syfte och frågeställning har material samlats in kring ett visst 
antal svenska aktivt förvaltade aktiefonder och indexfonder. Studiens urval består av 
34 fonder. De nyckeltal som presenteras nedan har räknats ut enskilt för varje fond för 
att kunna belysa skillnader i avkastning, avgift och risk för samtliga fonder, samt 
mellan förvaltningstyperna aktiv och passiv. 

4.1.1	  Årlig	  avgift	  och	  avkastning	  
I tabell 3 och 4 redogörs för samtliga fonders genomsnittliga avkastning på fem år, 
samt avkastningen för fondernas jämförelseindex på fem år. Den årliga kostnaden 
redovisas som årlig avgift samt som Norman-belopp. 
 
 

 
Tabell	  3	  -‐	  Avgift,	  avkastning	  och	  Norman-‐belopp	  för	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  (Morningstar	  och	  
egna	  uträkningar). 
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Tabell	  4	  -‐	  Avgift,	  avkastning	  och	  Norman-‐belopp	  för	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  (Morningstar	  och	  
egna	  uträkningar).	  

 
I tabellerna framgår skillnader mellan aktivt förvaltade aktiefonder samt passivt 
förvaltade indexfonder. Den genomsnittliga avkastningen för de aktivt förvaltade 
aktiefonderna för fem år är 9,94 % och för indexfonderna 10,0 %. Således har båda 
fondtyperna uppvisat relativt lika resultat för genomsnittlig avkastning för perioden 
2011-2015. Ett resultat som däremot skiljer sig från varandra är fondernas avgift. Den 
genomsnittliga årliga avgiften för aktivt förvaltade fonder är 1,18 % medan 
indexfonderna har en genomsnittlig årlig avgift på 0,40 %. Den årliga kostnaden är 
betydligt högre i genomsnitt för aktiv förvaltning än för passiv förvaltning trots att 
den genomsnittliga avkastningen uppvisar nästan samma resultat. 
 
Norman-beloppet visar en prognos för den genomsnittliga kostnad som skulle uppstå 
om man sparar 1000 kr i månaden i 10 år med respektive avgift. Beloppet presenteras 
för att ge en förståelse för vad kostnaden kan bli i kronor, beroende på hur hög 
avgiften är. Eftersom Norman-beloppet endast är en prognos och inte fakta så 
kommer beloppet inte analyseras djupare i resultat. 
	  

4.1.2	  Risk-‐	  och	  prestationsmått	  
Beräkningar av volatiliteten, standardavvikelsen, visar att skillnaden mellan 
genomsnittet för de aktivt och passivt förvaltade fonderna endast är 0,67 %. Det 
betyder att risken som tas för att investera i aktiva och passiva fonder inte varierar 
mycket. Däremot finns det skillnad mellan enstaka fonder, standardavvikelsen 
varierar mellan 13 % och 18 % för samtliga fonder. 
 
Tracking error mäter hur mycket fondens utveckling avviker från sitt jämförelseindex, 
alltså hur mycket aktiv risk förvaltarna tar (Cremers & Petajisto 2009, s. 1). Tracking 
error skiljer sig mellan fonderna, de aktivt förvaltade fondernas medeltal är -18,03 
medan medeltalet för de passivt förvaltade fonderna är -6,31. Passivt förvaltade 
fonders mål är att följa sitt jämförelseindex och därför ska deras aktiva risk vara låg. 
De aktivt förvaltade fondernas medeltal -18,03, tyder på att i genomsnitt har 
förvaltarna tagit en högre aktiv risk jämfört med de passivt förvaltade fonderna, -6,31. 
Ju mer tracking error avviker från 0, desto mer aktiv risk har man tagit och desto mer 
skiljer sig fonden från index. 
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Även Jensens alfa mäter och jämför aktiefonders utveckling med utveckling för den 
allmänna aktiemarknaden. Ett alfavärde över 0 tyder på att fonden presterat över 
marknaden (Jensen 1968, s. 390). Av de aktivt förvaltade fonderna i urvalsgruppen är 
det nio stycken fonder med ett alfavärde över 0. Av indexfonderna är det endast en 
fond som har ett alfavärde över 0 och lyckats prestera över sitt jämförelseindex. 
 
Sharpekvoten beaktar den riskjusterade avkastningen (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 
161). Resultatet skiljer sig inte märkbart mellan aktivt förvaltade fonder och 
indexfonder, medeltalet för dem är 0,55 respektive 0,57. En hög Sharpekvot innebär 
att fonden gett bra avkastning i förhållande till tagen risk (Sharpe 1966, s. 120). 
Varken de aktiva eller passiva fonderna uppvisar någon större skillnader mellan 
varandra, däremot varierar resultaten för samtliga fonder mellan 0,20 till 0,95. 
Variationen är större mellan de aktivt förvaltade fonderna där den högsta 
Sharpekvoten är 0,95 och lägsta 0,21. 
 

	  
Tabell	  5	  -‐	  Resultat	  för	  risk-‐	  och	  prestationsmått	  för	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  (Morningstar	  och	  
egna	  uträkningar).	  
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Tabell	  6	  -‐	  Resultat	  för	  risk-‐	  och	  prestationsmått	  för	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  (Morningstar	  och	  
egna	  uträkningar). 

 

4.1.3	  Korrelationsanalys	  
Korrelationsanalys har genomförts mellan avkastning och avgift, samt mellan 
riskjusterad avkastning (Sharpekvot) och avgift för att få svar på om det finns ett 
samband eller icke-samband mellan variablerna. Detta har gjorts för att se om en hög 
avgift också genererar hög avkastning. Som tidigare beskrivits innebär en korrelation 
på 1 ett högt positivt samband, medan en korrelation på -1 innebär ett starkt negativt 
samband (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 430). Beroende variabeln (x) utgjordes 
av avgift och den oberoende variabeln (y) utgjordes av avkastning. 
 
I korrelationsanalysen mellan avkastning och avgift har ingen hänsyn tagits till risk. 
För de aktivt förvaltade fonderna är korrelationskoefficient -0,22 och för de passivt 
förvaltade fonderna är korrelationskoefficienten 0,64. Se figur 3 och 4. Detta innebär 
att det inte finns något linjärt samband för de aktivt förvaltade fonderna, vilket 
betyder att en hög avgift inte innebär hög avkastning. En hög negativ 
korrelationskoefficient skulle innebära att en hög avgift generar en låg avkastning. 
Dock är korrelationskoefficienten låg, -0,22, så detta tyder på ett icke-samband. För 
de passivt förvaltade fonderna finns det ett starkare samband, ett positivt, linjärt 
samband. Då gäller att en fond med hög avgift i genomsnitt genererar hög avkastning. 
 

	  
Figur	  3	  -‐	  Korrelation	  mellan	  avkastning	  och	  avgift	  för	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  (egna	  uträkningar).	  
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Figur	  4	  -‐	  Korrelation	  mellan	  avkastning	  och	  avgift	  för	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  (egna	  
uträkningar).	  

 
I figur 5 och 6 har korrelationsanalys utförts mellan riskjusterad avkastning 
(Sharpekvot) och avgift. Korrelationskoefficienten för de aktivt förvaltade fonderna är 
-0,17 och för de passivt förvaltade fonderna 0,26. Icke-sambandet mellan riskjusterad 
avkastning och avgift skiljer sig inte nämnvärt åt från icke-sambandet mellan 
avkastning och avgift. Korrelationskoefficienten för både aktiva och passiva fonder 
har minskat, vilket innebär ett ännu svagare samband när risk inkluderats. Ser man till 
den riskjusterade avkastningen är sambandet med hög avgift lägre än när ingen 
hänsyn togs till risken. 
 

Figur	  5	  -‐	  Korrelation	  mellan	  riskjusterad	  avkastning	  och	  avgift	  för	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  (egna	  
uträkningar). 
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Figur	  6	  -‐	  Korrelation	  mellan	  riskjusterad	  avkastning	  och	  avgift	  för	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  (egna	  
uträkningar).	  
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5	  Analys	  
 
I detta kapitel analyseras resultatet och ställs i relation till tidigare teorier samt 
studiens frågeställning. Detta för att skapa en tydlig förståelse för vad resultatet 
innebär. 
 
	  
 
Korrelationsanalysen mellan avgift och riskjusterad avkastning för de aktivt 
förvaltade fonderna visar ett negativt icke-samband. Trots att en högre avgift betalas 
för en del av fonderna innebär det inte att en högre avkastning kommer att fås. 
Korrelationsanalysen för de passivt förvaltade fonderna visar ett positivt icke-
samband. Eftersom resultatet visar att det inte finns ett samband mellan avgift och 
avkastning innebär en hög avgift inte nödvändigtvis hög avkastning. 
 
Enligt Fama (1970) ska det inte vara möjligt för en investerare att uppnå en högre 
avkastning genom aktiv förvaltning eftersom all tillgänglig information på marknaden 
återspeglas direkt på priset. Resultatet av korrelationsanalysen och studiens 
beräkningar stärker Famas teori. Det finns inget tydligt samband mellan avgift och 
avkastning och den genomsnittliga avkastningen är nästan samma för såväl aktivt som 
passivt förvaltade fonder. Detta tyder på att fondförvaltarna för de aktivt förvaltade 
fonderna har svårt att överträffa indexfondernas avkastning, trots det bakomliggande 
arbetet med att välja ut specifika fonder. Famas teori kring den effektiva 
marknadshypotesen motsäger sig aktiv fondförvaltning och stämmer överens med 
studiens resultat. 
 
Resultatet i studien visar att risken mellan de aktiva och passiva fonderna inte skiljer 
sig åt mer än 0,67 % vilket tyder på att nästan samma risk tas för de olika fonderna. 
Eftersom målet för de aktivt förvaltade fonderna är att uppnå en högre avkastning än 
jämförelseindex borde även en högre risk tas för att skapa möjlighet till 
överavkastning. Eftersom standardavvikelsen inte varierar mycket mellan fonderna är 
det även högst troligt att avkastningen inte heller kommer skilja sig mycket. Detta är 
också vad studien visar på. Risknivån och avkastningen är nästan den samma mellan 
de olika förvaltade fonderna, det som skiljer dem åt är avgiften. Eftersom en högre 
avgift betalas för de aktivt förvaltade fonderna, förväntas även en högre avkastning, 
dock är inte det möjligt att uppnå eftersom nästan samma risk tas, som för de passivt 
förvaltade fonderna. Harry Markowitz som utvecklade Modern portföljteori menar att 
investerare måste ta beslut om att maximera avkastningen genom att ta en större risk 
alternativt begränsa risken genom att minimera den förväntade avkastningen. I denna 
studie kan man inte se att en hög risk (Sharpekvot och standardavvikelse) har 
resulterat i en hög avkastning eftersom risknivån inte skiljer sig markant åt mellan 
fonderna eller mellan de olika fondtyperna. Däremot förekommer det skillnader i 
avgift samt avkastning. 
 
Eftersom indexfonders mål är att följa sitt jämförelseindex i förväntad avkastning är 
det inte sannolikt att de överträffar sitt jämförelseindex i samma utsträckning som de 
aktivt förvaltade fonderna gör. Därför ska indexfonder ha ett lågt tracking error värde, 
alltså ta en låg aktiv risk. Studiens resultat visar negativa tracking error värden för de 
passivt förvaltade fonderna men värdena är nära noll, vilket visar på liten aktiv risk. 
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Aktivt förvaltade fonder ska ha en aktiv risk för att kunna skapa en högre avkastning. 
De fonder som har ett lågt tracking error värde kan eventuellt indikera att fonden 
”smygindexierar” trots att de har höga avgifter för sin aktiva förvaltning. Eftersom de 
aktiva fondernas värde i denna studie är längre från noll än de passivas så betyder det 
att de tar aktiva val och avviker från jämförelseindex. Dock finns det både positiva 
och negativa resultat som presenteras för de aktivt förvaltade fonderna. Sju av 
fonderna har ett positivt tracking error värde och 18 har negativa värden, däremot 
förekommer en stor variation i graden av aktiv risk som fonderna tar.  
 
I resultatet redovisas att nio av de aktivt förvaltade fonderna har ett alfavärde över 0. 
Av indexfonderna är det endast en fond som har ett alfavärde över 0 och därmed 
lyckats prestera över sitt jämförelseindex. Eftersom målet för indexfonderna är att 
följa sitt jämförelseindex så är det inte oväntat att fler aktivt förvaltade fonder nått 
högre alfavärde. De aktivt förvaltade fondernas mål är att prestera över 
jämförelseindex och resultatet visar att det förekommer stora variationer bland 
resultatet för de aktiva fonderna. Enligt Malkiel kan fondförvaltarnas prestation ses 
som ett nollsummespel, detta innebär att om flera fondförvaltare uppnår 
överavkastning måste också flera förvaltare underprestera (Malkiel 2003, s. 2). Denna 
studie visar att endast nio fonder lyckats prestera över sitt jämförelseindex, detta kan 
ha att göra med att det, som Malkiel säger, är omöjligt för alla förvaltare att prestera 
över jämförelseindex. Eftersom skillnaden i genomsnittlig avkastning är liten mellan 
aktivt och passivt förvaltade fonder kan en orsak till varför majoriteten av de 26 
undersökta aktivt förvaltade fonderna har presterat under jämförelseindex vara en 
högre avgift. När avgiften dragits av från den totala avkastningen blir resultatet lägre 
eftersom avgiften är högre. Även Fama (1970) menar att det inte ska vara möjligt att 
överträffa marknaden, däremot har det förekommit situationer när insiderinformation 
skapat en högre vinst än förväntat. Information som inte är offentlig för allmänheten 
kan enligt Fama leda till fördelar på marknaden för förvaltare.  
 
 
Shillers begrepp Irrational exuberance innebär situationer när övervärderingar av 
aktiekursen kan förekomma. Det skapas en snöbollseffekt där investerare lockas att 
investera och priset pressas upp och skapar en tillfällig överavkastning. Sju av de 
aktivt förvaltade fonder som undersökts presterar bättre än sitt jämförelseindex under 
fem årsperioden medan resterande 19 inte lyckas bättre än sitt jämförelseindex. Det är 
svårt att avgöra om de sju fonder som presterade över sitt jämförelseindex beror på att 
förvaltaren har lyckats med arbetet eller eventuella övervärderingar av fondkursen. 
Shiller (2013) förespråkar aktiv förvaltning och menar att det finns möjlighet att på 
lång sikt utnyttja överreaktioner på marknaden för en högre avkastning. Eftersom 
resultatet i denna studie är baserat på en femårig period är det svårt att uttrycka sig om 
det finns möjlighet att utnyttja reaktioner på marknaden på lång sikt för de valda 
fonderna. 
 
En studie som gjordes av Standard & Poor (2006) visar att de aktivt förvaltade 
fonderna har svårt att slå sitt jämförelseindex. Endast 29 % av storbolagsfonderna i 
deras undersökning överträffade marknaden. Motsvarande resultat i denna studie blev 
27 %. Resultaten i studierna överensstämmer med varandra, vilket tyder på 
svårigheter för fondförvaltare att överträffa marknaden och långt ifrån alla lyckas med 
det. Med tanke på att en högre avgift betalas för de aktivt förvaltade fonderna borde 
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majoriteten av dessa fonder lyckas överträffa marknaden för att aktiv förvaltning ska 
vara värd att betala för, vilket inte är fallet. 
 
Med uttrycket ”En schimpans med ögonbindel som kastar pil på aktiesidorna i Wall 
Street Journal skulle kunna välja en portfölj som skulle ge samma resultat som 
experternas” menar Malkiel (1973) att aktiv förvaltning inte kommer att uppvisa ett 
bättre resultat än indexfonder med låg avgift. Denna studie överensstämmer med 
Malkiels uttryck eftersom genomsnittet av aktivt förvaltade fonder inte har presterat 
bättre än indexfonderna. Den genomsnittliga avkastningen skiljer sig nästan inte åt 
mellan de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna (9,94 % respektive 10,0 %), 
utan enbart i avgift finns det stora skillnader. 
 
Flam och Vestmans undersökning visade att endast 12 av 124 fonder lyckats prestera 
överavkastning under perioden 2002-2013. Denna studies undersökningsperiod är 
2011-2015 och visar att nio fonder presterar överavkastning. Resultaten 
överensstämmer med varandra, vilket motsäger sig att välja de dyrare aktiva fonderna 
eftersom resultatet inte motsvarar det som förväntas när man betalar en hög avgift. 
Denna studie och Flam och Vestmans studie har likartade resultat, vilket kan bevisa 
att det inte finns någon garanti att få en bättre avkastning med aktiv förvaltning. 
 
År 2004 utfördes en studie av Engström som visar att aktiv förvaltning är 
värdeskapande eftersom fonderna presterade bättre än jämförelseindex. Denna studies 
resultat motsäger sig detta eftersom de aktivt förvaltade fonderna i genomsnitt inte 
lyckats prestera bättre än indexfonderna trots den avgift som förekommer. Dock 
förekommer undantag i studien som visar att det finns aktivt förvaltade fonder som 
lyckats slå sitt jämförelseindex. De fonder som presterat bättre än jämförelseindex 
kan vara svåra att hitta och utgår man från genomsnittet finns det fler fallgropar bland 
de aktivt förvaltade fonderna än fonder som är värdeskapande. Eftersom samtliga 
indexfonder är billigare och ändå lyckats prestera för den period som undersökts så 
anses det vara en säker och bra investering att välja för investerarna. 
 
Den undersökning som Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) gjorde resulterade i 
att fonder med lägre avgift tenderar att ge bättre resultat än fonder med högre avgift. 
Resultatet i denna studie överensstämmer eftersom skillnaden i avkastning inte är stor 
mellan passiva och aktiva fonder. Eftersom avkastning inte skiljer sig märkbart från 
varandra är de passiva fonderna mer fördelaktiga att välja sett till deras låga avgift. 
	  
Norman-beloppet som ger en prognos på hur mycket fonderna kostar i kronor visar en 
genomsnittlig kostnad för indexfonderna på 3532 kr och för de aktivt förvaltade 
fonderna på 10534 kr. Detta innebär att prognosen för kostnaderna för de aktivt 
förvaltade fonderna är mycket högre än för indexfonderna medan genomsnittlig 
avkastning inte skiljer sig märkbart mellan fondtyperna. Som tidigare nämnts finns 
undantag bland de aktivt förvaltade fonder och det finns fonder som har samma 
Norman-belopp som indexfonder och ger en högre avkastning. Dessa kan vara svåra 
att hitta och denna studie syftar att jämföra genomsnittet och dra slutsatser utgående 
från det. 
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6	  Slutsats	  
 
I kapitlet presenteras de slutsatser som tagits fram utifrån studiens resultat. 
 
 
Efter genomförd studie kan följande slutsatser dras: 
 

• Det finns inget samband mellan avgift och riskjusterad avkastning. 
• Majoriteten av de aktivt förvaltade fonderna presterar inte över sitt 

jämförelseindex, enbart nio av 26 aktivt förvaltade fonder lyckas prestera över 
jämförelseindex. 

• Indexfonder är att föredra eftersom avgiften är lägre samtidigt som den 
genomsnittliga avkastningen är högre än för de aktivt förvaltade fonderna. 

 
Givetvis finns det undantag för enskilda aktivt och passivt förvaltade fonder, det som 
belysts i denna studie är genomsnittet för de olika förvaltningstyperna för att få en 
överskådlig blick. 
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7	  Diskussion	  
 
I kapitlet diskuteras resultatet som tagits fram. 
 
	  
Trots studiens negativa resultat för de aktivt förvaltade fonderna så finns det 
situationer och specifika fonder som gör att de aktivt förvaltade fonderna kan vara 
lönsamma. Studiens resultat kan ge intrycket av att aktiv förvaltning inte är att föredra 
i någon situation, men så är alltså inte fallet. Som tabellen i resultatet visar så finns 
det aktivt förvaltade fonder som har en hög avgift men som också har lyckats skapa 
överavkastning. Däremot kan det förekomma svårigheter för sparare att identifiera 
dessa fonder bland alla aktivt förvaltade fonder som inte lyckats prestera över index 
men trots det har en hög avgift. 
 
Vid val av fond tas hänsyn till bland annat risk, avkastning och avgift. Att helt 
utesluta aktiv eller passiv förvaltning, på basen av historisk prestation, är svårt. Sett 
till denna studie som undersökt en femårs period är det de passivt förvaltade fonderna 
som presterat bättre, detta är dock ingen garanti för att det kommer vara så även i 
framtiden. Det är en del av det svåra, men också det intressanta, vid handel med 
fonder. Det är svårt, till och med omöjligt att förutspå framtida förändringar på 
marknaden. Detta gör att passivt förvaltade indexfonder kan kännas som ett tryggt 
val, och dessutom till en låg avgift. Medan de aktivt förvaltade fonderna är mer 
osäkra, dyrare men kan generera betydligt högre avkastning om fondförvaltaren 
lyckas vid sammansättningen av fonder. 
 
Förhoppningsvis har denna studie lyckats skapa en ökad förståelse kring 
fondförvaltning och fondernas prestationer. Med stor sannolikhet kommer 
diskussionen kring om aktivt eller passivt förvaltade fonder är att föredra att fortsätta. 
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8	  Fortsatt	  forskning	  
 
I detta kapitel presenteras förslag på förbättring, utveckling och potentiell fortsatt 
forskning inom ämnet. 
 
	  
Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra en studie med ett större antal 
fonder under en längre tidsperiod. Eftersom Shiller (2013) menar att aktivt förvaltade 
fonder skulle ha en bättre möjlighet att generera högre avkastning på lång sikt skulle 
det vara intressant att undersöka om så är fallet. Då skulle man även se om resultatet 
skiljer sig från resultatet i denna studie. För att få ytterligare klarhet i fondernas 
prestation kunde man även göra en jämförande studie på enskilda år för att se hur 
fonderna förändrats över tid. 
 
En annan vinkel på ämnet för fördjupning av studien skulle vara att se på 
fondförvaltningen ur fondförvaltarnas perspektiv, det vill säga hur deras arbete går 
till, hur mycket tid som sätts på respektive fond vid förvaltning av den, samt 
skillnaden mellan olika fondbolag. 
 
Studien har inte undersökt köp- och säljavgifter, skatter samt övriga kostnader och hur 
de påverkar fonderna utan enbart granskat förvaltningsavgiften. Dessa faktorer skulle 
kunna påverka resultatet, men för att få svar på hur de skulle kunna påverka skulle en 
djupare undersökning behövas. 
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Bilagor	  
	  
Bilaga	  1	  –	  Fondinformation	  
Allt datamaterial är hämtat från Morningstar och har tagits fram genom deras 
sökfunktion bland fonder. 
 
Urval	  av	  aktivt	  förvaltade	  aktiefonder	  
AMF Aktiefond Sverige startades 1998-12-30 av AMF fonder. Den placerar i aktier 
noterade på svenska börsen. 96,4 % utgör innehav i Sverige. 
 
Folksam LO Västfonden tillhör Swedbank Robur AB och har funnits sedan 1999-03-
18. Den placerar huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag, och 10-25 % 
placeras i företag med stark koppling till Västra Götaland och Hallands län. 94,9 % är 
i region Sverige. 
 
Enter Sverige Pro har startdatum 1999-11-30 och förvaltas av Enter Fonder AB. Den 
är en specialfond, som innebär att den har friare placeringsregler än vad 
värdepappersfonder har. Fonden kan placera mer än 10 % i en enskild aktie. 97,5 % 
investeras i Sverige. 
 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA grundades 1995-11-30 och investerar i stora och 
medelstora företag. 94,1 % utgörs av innehav i Sverige. Vinsten återinvesteras i 
fonden och delas normalt inte ut. 
 
Indecap Guide Sverige ägs av Indecap AB och startades 2003-10-31. Guide Sverige 
är en fondandelsfond som placerar i svenska aktiefonder. Ingen av de underliggande 
fonderna får utgöra mer än 40 % av hela fonden. Innehavet i Sverige är 94,9 %. 
 
Handelsbanken Sverigefond förvaltas av Handelsbanken Fonder AB sedan startdatum 
1988-04-25. Placerar aktivt i företag på Stockholmsbörsen. 97,1 % utgörs av region 
Sverige. 
 
Öhman Sverigefond startade 1996-03-20 av Öhman Fonder och placerar i stora och 
medelstora bolag på Stockholmsbörsen. Den är normalt placerad i 60-80 olika bolag i 
olika branscher. 98,8 % utgörs av innehavet i Sverige. 
 
Swedbank Robur Ethica Sverige startades av Swedbank Robur AB år 1987-10-09. 
Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag som arbetar bäst med miljö och 
klimat, mänskliga rättigheter och väljer bort företag som har koppling till vapen, 
alkohol, spel och pornografi. 94,7 % av fondens innehav utgörs av region Sverige. 
 
Swedbank Robur Humanfond startades 1990-06-01 av Swedbank Robur AB. Fonden 
placerar utgående från hållbarhetskriterier och väljer bort företag som har koppling till 
vapen, alkohol, tobak och pornografi. 94,1 % är investerade i Sverige. 
 
Swedbank Robur Sverigefond startades 1967-06-01 och förvaltas av Swedbank Robur 
AB. 94,1 % utgörs av region Sverige. Fonden gör normalt ingen utdelning utan 
återinvesterar vinsten i fonden. 
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Quesada Sverige startade 2001-12-05 och tillhör fondbolaget SFM Stockholm AB. 
Fonden placerar i huvudsak på aktiemarknaden i Sverige men kan även placera i 
överlåtbara värdepapper som är kopplade till utvecklingen av ett index. 92,2 % av 
innehavet är i Sverige. 
 
Danske Invest Sverige startades av Danske Capital AB år 1998-02-05. 93,4 % finns i 
Sverige av innehavet. Minst 75 % ska utgöras av aktier. 
 
Alfred Berg Sverige Plus A startades 2000-06-08 av Alfred Berg Fonder AB. Fonden 
placerar huvudsakligen i Sverige och högst 10 % av fondens värde kan placeras 
utomlands. 95,3 % utgörs av innehav i Sverige. 
 
Aktie-Ansvar Sverige hade startdatum 1992-01-01 och är en aktiv förvaltad fond som 
placerar i företag på Stockholmsbörsen. 93,6 % utgörs av innehav i Sverige. 
 
Carnegie Sverigefond tillhör Carnegie Fonder AB och har funnits sedan 1987-01-08. 
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på 
Stockholmsbörsen. Innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren satsar på, 
cirka 25 stycken. 95,7 % utgörs av region Sverige. 
 
Cliens Sverige A grundades 2004-12-31 av Cliens Kapitalförvaltning AB. Fonden 
investerar aktivt i bolag i olika storlek. 98 % utgörs av region Sverige. 
 
Öhman Sverige Koncis A har startdatum 2000-10-30 och placeras normalt i 15-20 
svenska aktier. 15 % utgör maximalt innehav per företag. 96,7 % av innehavet är 
investerat i Sverige. 
 
Gustavia Sverige SEK startades 2003-10-03 av Gustavia Fonder AB. Fonden förvaltas 
aktivt och investerar i stora och medelstora bolag i Sverige. 90,6 % utgörs av region 
Sverige och resterade av Västeuropa. 
 
Handelsbanken Bosparfond Bostadsrätterna grundades av Handelsbanken 
Bofondförvaltning AB 1987-10-26. Fonden är en aktiv förvaltad värdepappersfond 
som placerar i svenska aktier. 97,2 % utgörs av region Sverige. 
 
Catella Reavinstfond startades 1998-02-16 och förvaltas av Catella Fondförvaltning 
AB. 90 % av innehavet utgörs av Sverige. Den investerar i större och medelstora 
bolag som är aktivt utvalda av förvaltaren. 
   
Lannebo Sverige startades 2000-08-04 av Lannebo Fonder. Fonden förvaltas aktivt 
och investerar på den svenska aktiemarknaden. Innehavet i Sverige utgörs av 94,1 %. 
 
Länsförsäkringar Sverige Aktiv startades 1990-12-10 av Länsförsäkringar 
Fondförvaltning AB. 90,3 % av fondens innehav placerar i Sverige. Fonden placerar i 
företag noterade på Stockholmsbörsen. 
 
Folksam LO Sverige startades 1999-03-18 av Swedbank Robur AB. Fonden placerar 
huvudsakligen i Sverige och 94,0 % utgörs av Sverige. Fonden investerar i flera olika 
branscher och bolag men undviker tobaksproducerande bolag. 
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Nordea Inst Aktie Sverige grundades 1998-04-20 och har ett brett urval av företag 
men förhåller sig till policyn ”ansvarsfulla investeringar”. 95,5 % är investerade i 
Sverige och därtill undviker fonden att placera i företag där mer än fem procent av 
företagets omsättning är inriktade på vapen, tobak och spel. 
 
Öhman Sverigefond 2 A grundades 1992-07-22 av Öhman Fonder. 95,4 % av 
innehavet är i Sverige. Fonden har en bred inriktning men utesluter företag med 
verksamhet inom vapen, alkohol, pornografi och krigsmaterial. 
 
Enter Sverige förvaltas av Enter Fonder AB sedan startdatum 1999-11-30. Minst 90 
% av fonden placeras i finansiella instrument, vilka är eller kommer inom ett år att bli 
noterade på svenska börsen. 97,5 % utgörs av region Sverige. 
 
Urval	  av	  passivt	  förvaltade	  indexfonder	  
XACT OMXS30 ägs av Xact Kapitalförvaltning AB och har funnits sedan 2000-10-30. 
Fonden är en börshandlad indexfond som följer OMXS30 index för stockholmsbörsen 
och även placerar i fondpapper som ingår i OMXS30 index. Fonden har 95,6 % av 
innehav i Sverige. 
 
XACT OMXSB ägs också av Xact Kapitalförvaltning AB och startades 2003-06-02. 
Fonden följer fonden OMXSB index för stockholmsbörsen och placerar i fondpapper 
som ingår i den. 95,3 % är investerat i region Sverige. 
 
SPP Aktiefond Sverige A grundades 1998-12-23 och tillhör SPP Fonder AB. Fonden 
ska efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, och tar inga aktiva 
positioner mot marknaden. Fondens innehav i Sverige är 94,2%. 
 
Aktiespararna Topp Sverige (Index) har funnits sedan 1999-11-25 och tillhör 
fondbolaget Aktieinvest Fonder AB. Fonden placerar i de mest omsatta bolagen på 
stockholmsbörsen och följer OMX-index i utvecklingen. 95,6 % av innehavet 
placeras i Sverige. 
  
Öhman Etisk Index Sverige A tillhör Öhman Fonder och fondens startdatum är 2005-
08-24. Fonden är en indexnära aktiefond som har OMX Stockholm Benchmark 
Capped Gross Index som jämförelseindex och strävar efter att efterlikna det. 
Innehavet i Sverige är 95,8 %. 
 
Catella Sverige Index A hör till Catella Fondförvaltning AB och startades 1998-10-02. 
Fonden placerar i bolag som ingår i börsindexet SIX-RX på stockholmsbörsen. 96,4 
% investeras i Sverige. 
 
Handelsbanken Sverigefond Index är en gammal fond som grundades redan 1958-01-
01 och tillhör XACT Kapitalförvaltning AB. Indexfonden vill efterlikna indexet 
SIXRX, som innehåller 250-300 bolag på stockholmsbörsen. 96,4 % finns i region 
Sverige. 
 
Handelsbanken Sverige Ind Criteria tillhör XACT Kapitalförvaltning AB och 
startades 2005-06-28. Fonden följer jämförelseindexet SIX SRI Sweden Index GI. 
Indexet innehåller bolag som granskats utifrån etiska kriterier. 96,6 % av innehavet är 
placerat i Sverige. 


