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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Fonder och fondsparande är något som berör nästan alla svenskar. Fondavgifterna som 

banker och andra fondinstitut tar ut för att förvalta kundernas pengar varierar dock stort. 

Forskare och debattörer har ifrågasatt huruvida de högre avgifterna som aktivt 

förvaltade fonder tar ut jämfört med de passivt förvaltade dito verkligen är motiverade 

då de inte anses ge något mervärde tillbaks till sina sparare. Syftet med det här arbetet är 

därför att undersöka huruvida de höga avgifterna som aktivt förvaltade fonder tar ut är 

motiverade eller om en sparare istället bör välja de billigare indexfonderna. För att 

kunna svara på syftet gjordes ett urval av tretton aktivt förvaltade fonder. Med hjälp av 

de riskjusterade prestationsmåtten sharpekvoten och Jensens alfa jämfördes sedan 

fondernas prestationer mot ett jämförelseindex. Resultaten från undersökningen visar på 

att fonderna, varken individuellt eller på en aggregerad nivå, lyckades leverera ett 

mervärde i form av en högre riskjusterad avkastning än det jämförbara indexet. 

Slutsatsen från undersökningen blir därför att fondernas högre avgifter inte har 

motiverats och rådet till investerarna blir således att söka sig mot de billigare 

indexfonderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

Funds and fund savings is something that concerns almost every Swedish household. 

However, the fees that banks and other fund institutes charge their customers diverge 

strongly. Researchers and debaters has questioned whether the higher fees that actively 

managed funds charge their investors compared to the passively managed funds is 

motivated since the previous category are not consider to create any surplus value. The 

purpose with this work is therefore to investigate whether the high fees that actively 

managed funds charge their investors is motivated or if the investors instead should 

choose the cheaper index funds. To be able to answer the purpose thirteen actively 

managed funds were selected. With help by the risk adjusted performance measures 

Sharpe and Jensen’s alpha their performance then were compared against a benchmark. 

The results from the study showed that the funds, neither on an individually or an 

aggregate level, managed to create a surplus value in shape of higher risk adjusted 

performance than the compared benchmark. The conclusion from the study is therefore 

that the higher fees that the funds charge their customers are not motivated and the 

advice to the investors would be to buy the cheaper index funds.     
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KAPITEL 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund  

Fonder och fondsparande är något som berör nästan alla svenskar. Faktum är att 99 

procent av Sveriges vuxna
1
 befolkning äger fonder direkt eller indirekt via 

pensionssystemet. Även om sparandet i premiepensionen exkluderas, så innehar 82 

procent av de svenska hushållen tillgångar i fonder. Sverige kan därmed stoltsera med 

att de har flest andel fondsparare i världen (Fondbolagens Förening 2011, TNS Sifo 

Prospera 2010). Svenska hushåll har dessutom väldigt mycket pengar placerade i 

fonder. Vid utgången av 2011 uppgick den totala fondförmögenheten till 1 819 

miljarder kronor. Majoriteten – 52 procent – var placerade i aktiefonder varav 

Sverigefonder utgjorde en andel av 27 procent
2
 (Fondbolagens förening 2011, TNS Sifo 

Prospera 2010). Svenska folket har således en nära relation till fonder och väljer 

dessutom att placera majoriteten av sina fondpengar mot aktiemarknaden. 

Alla fonder är dock inte bra investeringar och fondavgifterna som banker och andra 

fondinstitut tar ut varierar stort.  Enligt ett räkneexempel framlagt av pensions-

myndigheten (2011) så reduceras den framtida premiepensionen med 39 procent när den 

årliga fondavgiften uppgår till 1,5 procent. Om spararen istället väljer en billigare 

indexfond, där fondavgiften i de flesta fall uppgår till cirka 0,5 procent, reduceras 

pensionen med mer ”måttliga” 15 procent (Pensionsmyndigheten, 2011). Fondavgiften 

kan således få en stor betydelse för den framtida avkastningen och bör därför vägas in 

vid valet av fond. 

                                                 

1
 Med Sveriges vuxna befolkning avses personer mellan 18-74 år (Fondbolagens förening, 2011). 

2
 Baserat på den samlade fondförmögenheten i aktiefonder 2010. 
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En nyligen publicerad undersökning från AMF pension visar dock att fondavgifterna 

under de senaste sju åren har stigit. Enligt undersökningen, som omfattar 2 389 svenska 

och utländska fonder, uppgår den genomsnittliga fondavgiften för aktivt och passivt 

förvaltade aktiefonder
3
 till 1,55 procent (SVD, 2012). Eftersom undersökningen inte tar 

hänsyn till utfallen från prestationsbaserade utgifter samt även underskattar de kostnader 

som kunderna i slutändan möter, så är det faktiska avgiftsuttaget enligt AMF pension i 

själva verket än högre än vad rapporten visar.  

Med ovanstående i åtanke blir den naturliga frågan huruvida fondavgifterna motiveras 

av en högre avkastning eller ej. Ämnet är bevisligen något som berör väldigt många 

människor och jag finner det därför viktigt att belysa denna problematik vidare.  

1.2 Problemdiskussion 

Parallellt med att sparandet i fonder har ökat har det förts en debatt angående 

fondbolagens avgifter i förhållande till dess prestation. Många kritiker till aktivt 

förvaltade fonder har hänvisat till den effektiva marknadshypotesen som Eugene F 

Fama presenterade 1970. Fama (1970) föreslog med sin forskning att en investerare inte 

kunde välja värdepapper på ett sådant sätt att de presterade bättre än marknaden på en 

riskjusterad basis
4
. Detta skulle innebära att till exempel en aktivt förvaltad 

Sverigefond, sett över en längre tidsperiod och med beaktande av den tagna risken, inte 

skulle kunna prestera bättre än det jämförbara indexet OMX. Enligt Sharpe m.fl., (1999) 

motiveras den dyrare fondavgiften som aktivt förvaltade fonder tar ut av sina kunder 

just av dess strävanden av att hitta undervärderade aktier som förväntas leverera en 

högre avkastning än den jämförbara marknaden.   

Många forskare har också studerat hur aktivt förvaltade fonder faktiskt har presterat. 

Redan före 1970-talet fann Jensen (1968) resultat som visade att aktivt förvaltade fonder 

– i genomsnitt – genererade sämre riskjusterad avkastning än marknaden i sin helhet. 

Även andra forskare (se t.ex. Brinson m.fl., 1986, Munnell 1983 m.fl.,) har visat på 

liknande resultat, att genomsnittsfonden inte lyckas överträffa marknaden. Aktivt 

förvaltade fonder tycks alltså ta betalt för att utföra en uppgift som enligt många 

                                                 

3
 Antalet undersökta aktiefonder uppgick till 1 623. 

4
 Avkastning i relation till den tagna risken. En fond som uppnått en högre avkastning till en lägre risk än 

den jämförbara marknaden har således presterat bättre än marknaden på en riskjusterad basis. 
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forskare är väldigt svår att genomföra – att leverera en bättre riskjusterad avkastning än 

den jämförbara marknaden.  

Famas publicering av den effektiva marknadshypotesen 1970 var också en av de 

bidragande orsakerna till att en ny sorts fonder växte fram, så kallade indexfonder. 

Dessa passivt förvaltade fonder konstruerades för att följa ett visst aktieindex vilket 

innebar att investeraren kunde förvänta sig en avkastning motsvarande eller strax under 

det underliggande aktieindexet (Sharpe m.fl.,1999). Eftersom förvaltarna av index-

fonder bland annat inte behöver lägga ner några pengar på att analysera aktier blir 

fondavgiften för en indexfond betydligt lägre än för en aktivt förvaltad dito (Haskel, 

2000). Det är alltså dessa fonder som många kritiker till aktivt förvaltade fonder anser 

gemene man bör köpa (se t.ex. Andersson m.fl., 2010 och Privata affärer 2009) Trots 

detta visar statistik från fondbolagens förening (2011) att endast 8 % av svenskarnas 

pengar är placerade i indexfonder. Resterande 92 % är således placerade i aktivt 

förvaltade fonder (Fondbolagens förening, 2011). De flesta svenskar verkar följaktligen 

betala för någonting som enligt många forskare och kritiker inte ger något mervärde 

tillbaks.  

Den effektiva marknadshypotesen har dock blivit ordentligt ifrågasatt (Se till exempel 

Grossman & Stiglitz, 1980) och många inom framförallt den finansiella sektorn har 

pekat att det visst går att överträffa marknaden. Förespråkarna har pekat på att det finns 

fonder som presterar bättre än marknaden år efter år. Göran Robertsson, ekonomie 

doktor och biträdande chef för Institutet för finansforskning säger i en artikel i Privata 

affärer att problemet för spararen är att identifiera dessa fonder. Han menar att spararen 

i de flesta fall tittar på den historiska avkastningen och plockar ihop en fondportfölj med 

dyra avgifter som ändå liknar index. Ett bättre alternativ menar han hade varit att välja 

de billigare indexfondera direkt. (Privata affärer, 2009) 

Så vem ska vi egentligen lita på? Lyckas aktivt förvaltade fonder ge sina sparare ett 

mervärde i form av bättre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex eller bör en 

fondsparare istället välja de billigare passivt förvaltade fonderna?  Problematiken är de 

facto någonting som rör väldigt många människor och det är därför intressant att utreda 

ämnet vidare. För att undersöka ovanstående har ett urval av 13 aktivt förvaltade fonder 

valts ut vilkas prestationer sedan jämförts mot ett jämförelseindex. Då tidigare 

forskning främst riktat in sig mot den amerikanska aktiemarknaden är förhoppningen att 
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denna undersökning ska ge en klarare bild av hur det ser ut på den svenska marknaden. 

Många av de undersökningar som gjorts börjar dessutom bli förhållandevis ”gamla” och 

den valda tidsperioden 2002-2011 tjänar därför till att ge en uppdaterad bild kring aktivt 

förvaltade fonder och deras prestationer. Ovanstående problemdiskussion har mynnat ut 

i följande problemformulering. 

1.3 Problemformulering  

Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex 

under en given tidsperiod.  

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida de höga avgifterna som aktivt 

förvaltade fonder tar ut är motiverade eller om en investerare istället bör välja de 

billigare indexfonderna.  

1.5 Metod 

Utvärderingen av fondernas prestationer kommer att ske med hjälp av de riskjusterade 

prestationsmåtten Jensens alfa samt sharpekvoten. Jensens alfa är det mest erkända 

måttet inom internationell forskning och möjliggör dessutom användandet av 

regressionsanalys. Sharpekvoten är å sin sida det mest frekvent använda 

prestationsmåttet bland ratinginstitut såsom Morningstar och är dessutom ett 

prestationsmått som används flitigt i fondfaktablad och dylikt.   

För att belysa uppsatsens frågeställning kommer ett urval av 13 svenska aktiefonder att 

väljas ut vilkas prestationer sedan jämförs mot ett index. Urvalet av fonder kommer att 

baseras på ett antal kriterier av vilka fondförmögenhet och placeringsinriktning är två.  

1.6 Avgränsningar 

Detta arbete kommer att fokusera på de privata fondspararna i Sverige och bortser 

därmed från de institutionella aktörerna på fondmarknaden. Då föresatsen med denna 

undersökning är att spegla så många svenskars fondsparare som möjligt kommer 

undersökningen att riktas mot de fonder som förvaltar mest kapital. Eftersom en stor del 

(27 %) av de svenska hushållens fondpengar är placerade i svenska aktiefonder som 

placerar mot den svenska aktiemarknaden kommer avgränsningen också att gälla just 

svenska aktiefonder som placerar mot den svenska aktiemarknaden. Den valda 

tidsperioden sträcker sig mellan åren 2002-2011 och motsvarar således 10 år. 
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KAPITEL 2 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

För att läsaren av denna uppsats ska få en god förståelse för vad en fond är och vilka 

fonder det finns inleds teoriavsnittet med en kort fondintroduktion. Därefter redogörs 

för de teorier som valts utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas 

sedermera med en litteraturgenomgång, där tidigare forskning inom ämnesområdet aktiv 

fondförvaltning belyses. 

 

2.1 Vad är en fond? 

 I Lag (2004:46) om investeringsfonder, som reglerar de svenska fondernas verksamhet 

definieras en värdepappersfond som - en fond vars andelar kan lösas in på begäran av 

andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom 

kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas 

enligt bestämmelserna i 5 kap. En sparare som köper andelar i en värdepappersfond blir 

därmed delägare i fondens samtliga tillgångar men får inte något inflytande över 

fondens placeringar. Även fördelningen av de finansiella tillgångarna som exempelvis 

kan bestå av aktier, obligationer och derivatinstrument regleras i Lag (2004:46) om 

investeringsfonder. Detta för att fonderna ska ha en lämplig riskspridning med hänsyn 

till fondens placeringsinriktning (Haskel, 2000).  

 

2.2 Vilka typer av fonder finns det? 

Enligt svenska bankföreningen (2010) finns det idag över 5000 fonder på den svenska 

marknaden och för att det ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vilka typer av 

fonder det finns brukar man dela in fonderna i olika grupper. Med skattelagstiftningen 

som utgångspunkt kan en första indelning av fonderna göras i aktiefonder, räntefonder 
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och andra värdepappersfonder - där blandfonder
5
 är ett exempel på fondtyper som ingår 

i den senare kategorin.  Utifrån fondens placeringsinritning och landet där fonden är 

registrerat kan därefter ytterligare indelning göras (Haskel, 2000). 

Som framgick av inledningskapitlet är den största delen av svenskarnas fondsparande 

(52 %) placerat i aktiefonder. Att klassificeras som aktiefond innebär att fonden placerar 

åtminstone 75 procent av kapitalet mot aktiemarknaden.  Aktiefonder innefattar allt från 

globala fonder som placerar över hela världen till branschfonder som riktar in sina 

placeringar mot en viss bransch. I kategorin räntefonder ingår de fonder som placerar i 

räntebärande värdepapper med en löptid på högst ett år. En annan typ av räntefonder, 

obligationsfonder, är fonder som också placerar i räntebärande värdepapper men nu med 

en löptid överstigandes ett år. Ytterliggare en typ av fonder som skiljer sig från de 

övriga kategorierna är hedgefonder. Hedgefonder försöker tjäna pengar både när 

marknaden går upp och när den går ner och använder bland annat blankning
6
 (går kort) 

och derivat som hjälpmedel att uppnå sina mål (Haskel, 2000). 

 

2.3 CAPM 

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en av de mest centrala modellerna inom 

finansiell teori. CAPM används bland annat till att värdera aktier och utvärdera 

portföljers samt fonders prestationer. CAPM som har sitt ursprung i Markowitz (1952) 

portföljteori skapades genom ett antal artiklar av Sharpe (1964), Litner (1965) och 

Mossin (1966). Modellen specificerar relationen mellan risk och (förväntad) avkastning 

och är tillämpbar både för en diversifierad portfölj liksom en enskild tillgång (Mayo, 

2008).  

CAPM-modellen bygger enligt Bodie m.fl. (2009) på ett antal antaganden vilka 

specificeras nedan: 

 

                                                 

5
 Blandfonder placerar i både räntebärande värdepapper och aktier. 

6
 Blankning innebär att en investerare – till en avgift – lånar finansiella instrument (t.ex. aktier) och sedan 

säljer på marknaden. Förhoppningen är att det finansiella instrumentet som säljs ska sjunka i värde så att 

det vid ett senare tillfälle kan köpas tillbaka till en lägre kurs än vad det såldes till för återlämning till den 

ursprungliga ägaren. 
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1. Det finns många investerare och investerarna är pristagare. 

2. Alla investerare har samma investeringshorisont och tar inte hänsyn till vad som 

kan hända efter denna horisont.  

3. Investeringarna utgörs endast av publikt handlade finansiella tillgångar såsom 

aktier och obligationer. Investerare kan även låna eller låna ut pengar till en 

riskfri ränta. 

4. Det existerar inga skatter eller transaktionskostnader vid handel av finansiella 

tillgångar. 

5. Alla investerare använder Markowitz portföljvalsmodell. 

6. Alla investerare analyserar aktier på samma sätt och delar samma ekonomiska 

synsätt av världen. 

 

Ovanstående antaganden simplifierar vissa förhållanden på marknaden men gör det 

samtidigt lättare att förstå den framtida analysen av CAPM. Den verkliga världen är 

självklart mer komplex än vad ovanstående antaganden säger men tjänar till att ge en 

ökad insikt om det jämviktstillstånd som ska råda på aktiemarknaderna (Bodie m.fl., 

2009). 

 

Det jämviktstillstånd som ovanstående antaganden leder enligt Bodie m.fl. (2009) till 

innebär att:  

1. Alla investerare kommer att inneha samma portfölj av riskfyllda tillgångar, den 

så kallade marknadsportföljen (M) med avkastningen E(rM) och risken (M). 

2. Marknadsportföljen kommer att ligga på kapitalmarknadslinjen
7
 (CML). 

3. Riskpremien för marknadsportföljen [E(rM)-rf] kommer att bli proportionell mot 

dess risk () och graden av riskaversion av den genomsnittlige investeraren.           

4. En enskild akties riskpremium är en funktion av dess kovarians med marknaden.  

Figur 1 beskriver sambandet mellan risk och avkastning enligt CAPM. 

                                                 

7
 Kapitalmarknadslinjen (CML) är en grafisk illustration som visar vilka risk och avkastnings-

kombinationer som är möjliga för en investerare.    
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Figur 1. Sambandet mellan risk och förväntad avkastning för en portfölj enligt 

CAPM. 

Källa: Bodie m.fl., (2009) samt egen bearbetning 

 

Figuren ovan ger en sammanfattande bild över det jämviktstillstånd som enligt CAPM 

och dess antaganden kommer att leda till. Figur 1 visar att där kapitalmarknadslinjen 

tangerar den effektiva fronten
8
 återfinns marknadsportföljen (M). För att öka den 

förväntade avkastningen [E(r)] måste en investerare ta en högre risk () – röra sig åt 

höger efter CML. Hur en investerare sedan allokerar kapitalet mellan 

marknadsportföljen och den riskfria räntan
9
 (rf) beror på hur riskvillig han eller hon är. 

CAPM-modellen indikerar även att en passiv strategi som går ut på att köpa en 

indexfond är effektiv (Bodie m.fl., 2009).  

 

 

 

                                                 

8
 Visar de kombinationer av värdepapper som ger den högsta möjliga avkastningen till den lägsta risken.    

9
Till exempel svenska statsskuldsväxlar.  

E(r) 

E(rM) 

rf 

M 

Risk () 

CML 

Effektiva fronten 

M 
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2.4 SML, beta och den förväntade avkastningen 

Figur 1 ovan med kapitalmarknadslinjen (CML) visade sambandet mellan en portföljs 

förväntade avkastning och risk mätt som standardavvikelse (). Security Market Line 

(SML) å sin sida visar sambandet mellan en enskild tillgångs förväntade avkastning och 

risk, nu mätt som beta
10

 (β). Skillnaden mellan dessa riskmått ligger i vad de relaterar 

avkastningen och dess variation till samt vilken risk de mäter. Medan 

standardavvikelsen lägger tyngdpunkten vid hur mycket avkastningen för en portfölj 

varierar från sin genomsnittliga avkastning så lägger betavärdet tyngdpunkten på hur 

tillgångens avkastning varierar relativt marknadens dito. Vidare är standardavvikelse ett 

spridningsmått som mäter den totala risken
11

 i en portfölj medan betavärdet är ett 

riskmått som mäter den systematiska risken hos en aktie eller portfölj.  Enligt Mayo 

(2008) spelar betavärdet en nyckelroll i CAPM-modellen då den avgör vilken 

avkastning en enskild tillgång förväntas ge. Nedan följer därför en kort beskrivning av 

hur en enskild tillgångs (i det här exemplet en aktie) betavärde ska tolkas.  

Om en aktie har ett betavärde på 1,0 innebär det att densamma rör sig exakt som det 

underliggande marknadsindexet. Då marknaden går upp 10 % går således aktien upp 

med 10 %. Ett betavärde mellan 0 och 1 betyder att en aktie rör sig mindre än sitt 

marknadsindex medan ett betavärde på -1 anger att en aktie rör sig precis omvänt 

gentemot marknadsindexet. En aktie kan även ha ett betavärde som är högre än 1 vilket 

innebär att när marknadsindexet går upp/ner 10 % går aktien upp/ner mer än 10 % 

(Mayo, 2008).  

Med vetskapen om hur en individuell tillgångs betavärde ska tolkas kan densammas 

integration i CAPM och dess betydelse för den förväntade avkastningen klargöras. 

Security market line, som specificerar relationen mellan risk och förväntad avkastning, 

använder just betavärdet som en nyckelvariabel för att förklara en tillgångs avkastning. 

                                                 

10
 Betavärdet beräknas enligt: 

M

Mi

i
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11
 Den totala risken utgörs av dels en systematisk risk och dels en företagsspecifik risk, varav den senare 

är möjlig att diversifiera bort. Genom att köpa aktier i olika företag inom olika branscher reduceras varje 

företags påverkan i den totala portföljen och den företagsspecifika risken reduceras därför när antalet 

aktier inom olika företag ökar. Den systematiska risken är dock inte möjlig att diversifiera bort eftersom 

aktier rent generellt tenderar till att följa marknaden som helhet.   
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Enligt Bodie m.fl., (2009) kan en enskild tillgångs förväntade avkastning uttryckas med 

följande ekvation: 

           [        ]    (2.1) 

– där den förväntade avkastningen E(ri) för den specifika tillgången enligt formeln beror 

på den riskfria räntan (rf), marknadens riskpremie [E(rM)- rf] och tillgångens betavärde 

(βi). Sambandet mellan en tillgångs (i det här fallet en akties) förväntade avkastning och 

betavärde visas grafiskt i figur 2 med Security Market Line (SML). 

                                                                                                                                                                                                        

Figur 2: SML - relationen mellan risk och förväntad avkastning för en enskild 

tillgång. 

Källa: Bodie m.fl., (2009) samt egen bearbetning 

 

Security market line visar ett linjärt samband mellan systematisk risk (β) och avkastning 

E(r). Marknadsportföljen (M) som även visades i figur 1 är också här utmärkt med M 

och har alltid ett betavärde på 1,0. En aktie som har ett betavärde som är under 1 

kommer att ligga till vänster om βM och följaktligen också ge en lägre förväntad 

avkastning än E(rM). Givet de antaganden som stipulerades i föregående avsnitt så 

E(r) 

E(rM) 

rf 

β M=1,0 

risk (β) 

SML 

M 

E(rM) - rf = lutningen på SML 
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måste alla aktier ligga på
12

 SML i en marknadsjämvikt. Det enda sättet att öka den 

förväntade avkastningen blir därför genom att öka risken (β).  (Bodie m.fl., 2009).  

Sammanfattningsvis ger CAPM-modellen en viktig insikt om hur förhållandet mellan 

risk och avkastning fungerar.  I nästa avsnitt introduceras de båda prestationsmåtten 

sharpekvoten och Jensens alfa av vilka båda är en utväxt från CAPM. En av 

skillnaderna mellan dessa båda mått är just deras differentierade användning av 

riskmått. Medan sharpekvoten använder spridningsmåttet standardavvikelse som 

riskmått så mäter Jensens alfa den systematiska risken – betavärdet.  

 

2.5 Prestationsmått 

Innan en investerare köper en fond är det viktigt att utvärdera och jämföra den tänkta 

fonden med andra fonder.  För en fondsparare finns ett antal prestationsmått att tillgå för 

att utvärdera och jämföra fonder mot varandra. Med hjälp av fondernas historiska 

avkastning försöker dessa prestationsmått utröna vilka fonder som har presterat bäst i 

förhållande till sin risknivå. Prestationsmåtten väger således in både den avkastning som 

fonden har levererat och den risk som fonden tagit på sig för att leverera avkastningen. 

Nedan redogörs för två av de mest frekvent använda måtten för att utvärdera fonder, 

sharpekvoten respektive Jensens alfa. Som nämndes i inledningskapitlet är 

sharpekvoten det prestationsmått som bland annat fondbolagen själva använder för att 

presentera vilken riskjusterad avkastning deras fonder har uppnått medan Jensens alfa är 

det vanligast förekommande prestationsmåttet inom forskningsvärlden.  

 

 

                                                 

12
 Observera dock att SML kan användas som riktmärke för att beräkna vad en aktie rimligtvis borde 

kosta. Aktieanalytiker på t.ex. en aktivt förvaltad fond kan därmed använda sin egen” unika analys” för 

att försöka hitta aktier som förväntas avvika positivt från det värde som SML förutspår. En undervärderad 

aktie skulle grafiskt befinna sig ovanför SML, och givet dess betavärde, också ge en högre förväntad 

avkastning än vad SML förutspår (vice versa för övervärderade aktier). Aktivt förvaltade fonder kan 

således sägas sträva efter att hitta aktier som förväntas avvika positivt från noll (ligger grafsikt ovanför 

vad som förutspås av SML). 
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2.5.1  Sharpe Performance Index      

The Sharpe Performance Index eller sharpekvoten som den heter på svenska 

utvecklades av William F Sharpe 1966 och är som redan nämnts ett av de mest använda 

måtten för att utvärdera fonders prestationer. Sharpekvoten visar hur stor avkastning en 

fond har lyckats leverera utöver den riskfria räntan och med hänsyn till den risk som 

fonden har tagit. Ju högre sharpekvot en fond har, desto bättre avkastning per riskenhet 

har fonden levererat (Mayo, 2008). Sharpekvoten beräknas enligt nedan: 

  

   
     

  
     (2.2) 

Enligt formeln ovan beror sharpekvotens (Si) storlek på den avkastning portföljen 

lyckats leverera utöver den riskfria räntan
13

 (rp-rf) och den totala risk som portföljen 

tagit på sig mätt som standardavvikelse (p). Sharpekvoten i sig talar dock inte om hur 

portföljen har presterat utan måste sättas i relation till andra portföljers sharpekvoter. 

För att kunna avgöra vilka portföljer eller fonder som har presterat bäst på en 

riskjusterad basis måste alltså portföljernas eller fondernas sharpekvoter jämföras med 

varandra. Den portfölj eller fond som har den högsta sharpekvoten har också levererat 

den högsta riskjusterade avkastningen. Samma sak gäller när en fonds prestation ska 

utvärderas mot ett jämförelseindex. Har fonden en högre sharpekvot än sitt 

jämförelseindex så har den också lyckats leverera en bättre riskjusterad avkastning än 

densamma (Mayo, 2008)  

Riskmåttet som sharpekvoten använder för att utvärdera fondernas prestation, 

standardavvikelse
14

, mäter den totala risken i en portfölj. För en enskild investerare kan 

det faktum att sharpekvoten väger in en portföljs totala risk i bedömningen vara viktig 

att beakta. Enligt Mayo (2008) lämpar sig sharpekvoten bäst när en investerare har alla 

sina tillgångar samlade i en och samma portfölj. Portföljen speglar då den investerarens 

totala risk vilket gör sharpekvoten som prestationsmått lämplig då den relaterar 

                                                 

13
 Den riskfria räntan syftar till den ränta till vilken en investerare kan placera sina pengar i utan att utsätta 

sig för några som helst risker. I Sverige brukar den riskfria räntan vara synonym med 3 månaders 

statsskuldsväxlar.  

14
 Formeln för standardavvikelse ser ut enligt följande: ∑√

    ̅  
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portföljens avkastning till just den totala risken (standardavvikelsen). Om en investerare 

istället har placerat i många olika portföljer så kan andra prestationsmått
15

 vara att 

föredra eftersom varje enskild portfölj inte speglar investerarens totala risk.   

En annan viktig faktor att beakta gällande sharpekvoten är att den gör sig bäst i en 

uppåtgående marknad. I en negativ marknad då sharpekvotens värde blir negativt blir 

tolkningen av densamma inte meningsfull. För att belysa problematiken med den 

feltolkning som kan ske vid negativa sharpekvoter följer ett (hypotetiskt) exempel här 

nedan: 

Antag 2 olika fonder: A och B. Fond A har haft en avkastning utöver den riskfria räntan 

på -7 % och en standardavvikelse på 2 %. Fond B har presterat en avkastning utöver den 

riskfria räntan på -9 % med en standardavvikelse på 9 %. Sharpekvoten för fond A blir 

därmed -7/2= -3,5 medan sharpekvoten för fond B blir -9/9= -1. Sharpekvoten indikerar 

att fond B har presterat bättre än fond A eftersom fond B har en högre sharpekvot än 

fond A. Fond A har dock haft en mindre negativ avkastning än fond B och dessutom 

uppnått detta via en lägre risk (standardavvikelse). Exemplet visar det faktum att 

negativa sharpekvoter kan ge en missvisande bild och den därtill tänkta tolkningen blir 

därför inte meningsfull. Detta förhållande kommer således att tas i beaktande och 

material som kan medföra misstolkningar kommer eventuellt att bortses från att 

presenteras.  

  

2.5.2  Jensens alfa 

Michael C Jensen presenterade i slutet av 1960-talet en modell som kom att bli 

hörnstenen inom internationell forskning – Jensens performance index eller ”kort och 

gott” Jensens alfa. Modellen som tar sitt avstamp i CAPM och SML ämnar via den 

realiserade avkastningen samt den därtill tagna risken svara på frågan huruvida 

investeringen gav en tillfredställande avkastning eller ej.  Genom att jämföra den 

aktuella avkastningen med den förväntade/förutsatta dito prognostiserad ut av SML fås 

                                                 

15
  Exempelvis Treynor eller Jensen Performance Index som båda använder den systematiska risken- 

betavärdet- som riskmått
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en differens som antyder huruvida prestationen är att beakta såsom bra eller dålig. 

Ekvationen för Jensens alfa ser enligt Mayo (2008) ut enligt följande 

                       (        )         (2.3) 

Där   refererar till (Jensens) alfa och visar i vilken utsträckning den realiserade 

avkastningen avviker från den förväntade/förutsatta dito,    står för portföljens faktiska 

avkastning,    symboliserar den riskfria räntan,           utgör marknadens 

riskpremie,    är portföljens systematiska risk och    symboliserar feltermen. Eftersom 

feltermen antas vara slumpmässigt bestämd så antas också värdet på densamma 

motsvara 0. Detta föranleder oss enligt Mayo (2008) till följande ekvation 

        (        )      (2.4) 

Där alfavärdet indikerar huruvida investeraren presterat bättre eller sämre än den enligt 

CAPM förutspådda riskjusterade avkastningen. Ett positivt alfavärde indikerar att den 

uppmätta avkastningen är bättre än den förväntade (enligt CAPM) medan ett negativt 

dito indikerar att den är sämre. I klarspråk innebär sålunda att en fond som lyckats 

uppnå ett positivt alfavärde också lyckats prestera bättre än marknaden på en 

riskjusterad basis (och vice versa vid negativt alfa). Figur 3 ger en sammanfattande bild 

över den ovan förda diskussionen samt visar relationen mellan SML och Jensens alfa. 
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Figur 3: Jensens alfa och SML  
Källa: Bodie m.fl., (2009) samt egen bearbetning 

 

Figuren ovan visar ett hypotetiskt exempel där en fonds realiserade avkastning avviker 

både positivt och negativt från den av CAPM/SML förväntade. Givet den riskfria räntan 

om 6 %, marknadens avkastning på 14 % samt fondens betavärde på 1,5 stipulerar 

CAPM att avkastningen skall uppgå till 18 % (vilket alltså skulle ge ett alfavärde på 0). 

I själva verket indikerar dock siffrorna i exemplet att alfavärdet är skilt från noll och att 

densamma för fond p
1
 uppgår till 

                                  

 och för fond p
2
 till 

                                  

Fond p
1 

och p
2
 i ovan angivna exempel har således överavkastat respektive 

underavkastat med 8 % gentemot den jämförbara marknaden på en riskjusterad basis.  

I likhet med sharpekvoten medger även alfavärdet att fonder kan rangordnas och den 

fond som presterat det högsta alfavärdet är också den fond som lyckats bäst. 

Avslutningsvis kan det återigen vara värt att notera att medan sharpekvoten använder 

sig av den totala risken i en portfölj (standardavvikelsen) så använder Jensen istället den 
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6 

1,0 

Risk (β) 

SML +α 

1,5 

-α 14 

18 

26 

10 

P
1 

P
2 



 

16 

 

systematiska risken (betavärdet). Som påtalats tidigare (se avsnitt 2.5.1) bör en 

investerare ta detta faktum i beaktande och utifrån portföljens diversifiering välja det 

riskmått som passar denne bäst (Mayo, 2008).  

 

2.6 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en grundläggande teori för denna uppsats 

och en mycket omdebatterad teori inom finansbranschen. Teorin indikerar nämligen att 

investerare inte kan förvänta sig att prestera bättre än marknaden på en riskjusterad 

basis under en längre tidsperiod. Det här avsnittet kommer att titta närmare på teorin 

och gå igenom de olika varianterna av EMH.  

”En marknad i vilka priserna alltid fullt ut reflekterar den tillgängliga informationen 

kallas effektiv” (s.383). Så skrev Fama 1970 i sin introduktion till den effektiva 

marknadshypotesen. En effektiv marknad innebär alltså att priset på ett värdepapper 

reflekteras på ett rationellt sätt av all tillgänglig information som finns om detta 

värdepapper. När ny information om ett företag offentliggörs så kommer priset på 

företagets aktie ändras direkt och rationellt utifrån den nya informationen. En positiv 

nyhet kommer att innebära att aktien omedelbart går upp och en negativ nyhet att aktien 

omedelbart går ner (Fama, 1970). I en effektiv marknad skulle det därför inte gå att göra 

några ”snabba klipp” eller hitta undervärderade aktier och på så vis prestera bättre än 

marknaden på en riskjusterad basis. Priset på en aktie idag speglar all känd information 

om företaget och värdet på aktien måste därför vara rätt. Ny information är dessutom 

omöjlig att förutspå för annars skulle aktiens värde redan ha justerats innan den nya 

informationen hade blivit känd. Att priset på en aktie i framtiden är omöjligt att förutspå 

brukar kallas för ”Random walk” och innebär att priserna ändras slumpmässigt dag till 

dag (Mayo, 2008)  

Om nu marknaden är effektiv kan man undra hur pass effektiv den är? För en 

investerare är frågan mycket viktig då den avgör om det är lönsamt att lägga ner tid och 

pengar på att analysera aktier. Fama (1970) delade upp marknadseffektiviteten i tre 

kategorier: svag, medelstark och stark. Nedan specificeras de olika kategorierna och vad 

de innebär för en investerare: 
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Svag form av effektivitet: Innebär att priset på en aktie speglar all historisk 

information om aktien. Det skulle därmed vara omöjligt att förutse en akties framtida 

aktiekurs genom att titta på historisk information. Historisk data är lättillgänglig och 

gratis att inhämta vilket gör att alla investerare kan ta del av den historiska 

informationen om en enskild aktie. Därför skulle analystekniker som bygger på att 

föröka förutspå framtida kursrörelser genom att titta på historiska mönster, så kallad 

teknisk analys, i denna version av EMH vara oanvändbar (Bodie m.fl., 2009). 

Medelstark form av effektivitet: Denna form av effektivitet innebär att priset på en 

aktie reflekterar all offentligt tillgänglig information. Utöver de historiska 

kursrörelserna innefattar denna information även ett företags resultat, produktutbud, 

patent, balansräkning med mera. Om denna form av effektivitet stämmer in skulle inte 

bara analysmetoder såsom teknisk analys vara oanvändbara utan även analysmetoder 

som bygger på offentligt tillgänglig information, så kallad fundamental analys, vara 

värdelös (Bodie m.fl., 2009). För den finansiella sektorn är den här formen av 

effektivitet minst sagt kontroversiell.  En stor del av deras arbete går nämligen ut på att 

leverera köp och säljtips för olika aktier med hjälp av just fundamental analys.  

Stark form av effektivitet: Innebär att priset på en aktie inte bara speglar all publikt 

känd information utan även sådan information som är priviligierad till dem som arbetar 

i företaget, så kallad insiderinformation. Det skulle innebära att även om investerare 

hade tillgång till insiderinformation skulle han eller hon ändå inte kunna förvänta sig att 

prestera bättre än marknaden på en riskjusterad basis. Det är dock värt att notera att vad 

insiders får göra och inte får göra är strikt reglerat i lagar och regler och att handla med 

sådan information är olagligt (Bodie m.fl., 2009).  

2.7 Är marknader effektiva?  

Hur pass effektiv är då marknaden? Fama (1970) anser själv att den svaga formen av 

effektivitet är uppfylld och att mycket tyder på att även den medelstarka formen av 

effektivitet till stora delar kan bevisas. Även andra forskare såsom Samuelsson (1973) 

stödjer tesen om att marknaden tycks följa en ”Random walk” och Jensen (1978) gick 

så långt att han skrev att ”det inte finns några andra förslag inom ekonomin som har så 

solida empiriska bevis som stödjer den som den effektiva marknadshypotesen”
16

 (s.95).  

                                                 

16
 Fritt översatt från Jensen (1978). 
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Beechey, Gruen och Vickery (2000) går i en artikel igenom dittills känd forskning och 

konstaterar att vissa bevis som till exempel att ny information tas upp otroligt snabbt i 

aktiekurserna och att fondförvaltare väldigt sällan lyckas slå marknaden talar för den 

medelstarka formen av EMH.  

Det finns dock en del anomalier
17

 (avvikelser från informationseffektivitet) som talar 

emot den effektiva marknadshypotesen. Exempelvis tycks ”värdeaktier” vars vinster, 

tillgångar och kassaflöden värderas lågt i förhållande till aktiekursen prestera bättre än 

marknaden (se t.ex. De Bondt & Thaler, 1985, Fama & French, 1992 och Lakonishok, 

Shleifer & Vishny 1994). Det tycks även finnas en ”småföretagareffekt” då 

forskningsresultat från bland annat Reinganum (1981) visat på att små företag har gett 

en riskjusterad överavkastning gentemot stora företag. Förutom ovanstående anomalier 

har forskare även hittat andra effekter såsom ”januarieffekten”, ”momentumeffekten” 

och ”dag i veckan effekten” som skulle kunna tala emot EMH.  

Publiceringen av anomalier verkar dock göra marknaden effektivare. Schwert (2003) 

visade i sin forskning att investerare implanterade forskningsresultaten i sina 

investeringsstrategier vilket gjorde att anomalierna tillslut försvagades eller helt 

försvann. Marknaden skulle därmed bli effektivare då forskningsresultaten publiceras 

och investerare implanterar dem i sina investeringsstrategier. 

Åsikterna om den effektiva marknadshypotesen och hur pass effektiv marknaden 

egentligen är verkar uppenbarligen vara många och något ”rätt svar” förefaller i 

dagsläget inte finnas. Litteraturgenomgången i nästföljande avsnitt fokuserar på den 

aktiva fondförvaltingen och hur dessa presterat på en riskjusterad basis.   

2.8  Tidigare forskning om aktiva fonders prestationer 

Forskningen kring aktiv fondförvaltning och huruvida dessa lyckas leverera en 

riskjusterad överavkastning gentemot sitt jämförelseindex eller ej är förhållandevis 

omfattande. Tanken är härvidlag ingalunda att ge en fullständig genomgång utan snarare 

presentera en kortare sammanfattning och de därtill övergripande slutsatserna. 

                                                 

17
 Innebär att undantag från marknadseffektivitet har identifierats. Marknadsanomalier innebär enligt 

Mayo (2008) att situationer uppkommit som inte kan förklaras bort men som ej förväntas inträffa om 

EMH vore sann.  
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Enligt Jensen (1968) innefattar portföljers (fonders) prestationer åtminstone två 

dimensioner: 

 Förmågan att via lyckosam förutsägelse av framtida aktiekurser kunna öka 

portföljens avkastning 

 Förmågan att via effektiv diversifiering kunna minimera den företagsspecifika 

risken   

Via regressionsanalys av 115 fonders prestationer mellan åren 1945-1964  kom Jensen 

(1968) fram till att fonderna – i genomsnitt – inte lyckades överprestera mot den 

jämförbara marknaden. Jensen (1968) konstaterade dessutom att bevisen för att någon 

enskild fond i hans studie skulle ha lyckats signifikant bättre än vad som var förväntat 

från annat än slumpmässig chans var små (Jensen, 1968). Jensens resultat låg därmed i 

linje med de resultat som Sharpe presenterat två år tidigare i vilken densamme visat på 

att majoriteten, 23 av de 34 undersökta fonderna, underpresterade gentemot index. I 

kontrast till Sharpe och Jensen kom Ippolito (1989) fram till att de till antalet 143 

undersökta fondernas genomsnittliga alfavärde under perioden 1965-1984 uppgick till 

0,4 %. Resultaten indikerade således att de utvalda fonderna levererade en riskjusterad 

överavkastning gentemot det valda jämförelseindexet S&P. Elton, Gruber, Das och 

Hlavka (1993) visade dock att Ippoltos positiva resultat kunde förklaras utifrån ett 

felaktigt val av jämförelseindex. Via korrigeringar för de små aktiefonder som ingick i 

Ippoltos studie kunde Elton m.fl., (1993) istället visa att genomsnittsfondens alfavärde i 

själva verket var negativt, -1.59 %. Resultaten från Elton m.fl., (1993) fick två år senare 

även stöd av Malkiel (1995). I en omfattande studie innefattandes alla aktiefonder på 

den amerikanska marknaden under perioden 1971-1991 konstaterar Malkiel (1995) att 

de undersökta fonderna, på en aggregerad nivå, inte bara underpresterar mot sitt 

jämförelseindex efter, men också före, det att fondavgifterna har beaktats. Liknande 

resultat har sedermera bland annat konstaterats av Wermers (2000) och Kosowski m.fl., 

(2005) som båda lät utvärdera cirka 1700 fonders prestationer och därefter fastslog att 

genomsnittsfonden, efter det att avgifterna beaktats, underpresterade gentemot det 

jämförbara indexet.  

Sammanfattningsvis verkar således de flesta empiriska studier finna att majoriteten av 

de aktivt förvaltade fonderna, på en riskjusterad basis och med hänsyn tagen till 

fondavgifterna, presterar lika eller sämre än sitt jämförelseindex. Denna bild bekräftas 
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också av Cuthbertson m.fl., (2006) som efter en allomfattande genomgång av tidigare 

amerikansk och engelsk forskning konstaterar att det är väldigt få fonder som verkligen 

lyckas producera några positiva alfavärden (cirka 2-5 %). Cuthbertson m.fl., (2006) 

anser därför att de flesta investerare gör klokt i att välja bort de dyrare aktivt förvaltade 

fonderna till förmån för de billigare indexfonderna. 

Vad gäller forskning inriktad specifikt mot den svenska fondmarknaden så förefaller 

den – åtminstone vid en jämförelse mot den omfattande amerikanska dito – vara relativt 

sparsam. Faktum är att den litteraturgenomgång
18

 som ligger till grund för denna 

uppsats endast lyckats identifiera två studier inriktade specifikt mot den svenska 

fondmarkanden, Dahlquist m.fl., (2000) och Engström (2004).  Undersökningarna, som 

båda omfattar jämförelseperioder om fem år, ges kortfattade sammanfattningar nedan.  

Dahlquist m.fl., (2000) undersökte med hjälp av linjär regression 126
19

 svenska 

aktiefonders riskjusterade prestationer. Utifrån resultaten från den studerade tids-

perioden 1993-1997 konstaterar Dahlquist m.fl., (2000) att kategorin ”vanliga 

aktiefonder” presterade neutralt eller något bättre än det jämförbara indexet. Kategorin 

allemansfonder noterade dock enligt Dahlquist m.fl., (2000) signifikant negativa 

alfavärden och hade således också underpresterat mot det valda jämförelseindexet. 

Engström (2004) undersökte mellan åren 1996-2000 112 svenska aktiefonders 

prestationer. Resultaten från studien visar på att såväl de undersökta småbolags-

aktiefonderna (15) liksom storbolagsaktiefonderna (97) på en genomsnittlig basis under 

den studerade perioden lyckades skapa positiva alfavärden. De undersökta fonderna 

lyckades således prestera bättre än de jämförbara indexen på en riskjusterad basis. 

Engström (2004) påtalar därmed att resultaten från hans studie står i kontrast till tidigare 

forskning och konstaterar dessutom att aktiv fondförvaltning är värdeskapande.        

Sammantaget visar litteraturgenomgången att den svenska forskningen kring aktiv 

fondförvaltning både är förhållandevis sparsam och dessutom relativt ”gammal”. Som 

                                                 

18
 Med reservation för att litteratursökningen eventuellt misslyckats med att återfinna alla akademiska 

studier inriktade mot den svenska fondmarknaden.    

19
 Dahlquist m.fl., (2000) delade in aktiefonderna i två kategorier, vanliga aktiefonder (80) samt 

allemansfonder (46). Kategoriseringen skedde utifrån variablerna skattesats på kapitalvinster samt 

fondernas placeringsrestriktioner.   
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nämndes i inledningskapitlet bidrar därmed denna studie till att tillföra ny samt 

aktuellare empiri till ämnesområdet. Den valda jämförelseperioden om 10 år är därtill 

längre än de båda andra studierna (som omfattade 5 år) vilket ytterligare ger stöd till 

denna undersökning.   
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KAPITEL 3  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METOD 

 

 

 

 

I det här kapitlet redogörs för de urvalsprocesser som legat till grund för valet av fonder, 

jämförelseindex, tidsperiod och metod. Kapitlet belyser även de datakällor som använts 

i empirin och hur dessa har behandlats och samlats in. Vidare innehåller kapitlet en 

kritisk diskussion där frågor gällande de olika valen berörs samt studiens reabilitet och 

validitet. 

 

3.1 Val av fonder 

Som noterades i teorikapitlet summerar det svenska utbudet av fonder till över 5000. En 

studie innefattande av samtliga dessa fonder skulle inte vara förenligt med syftet eller de 

avgränsningar som satts upp för den här uppsatsen. En urvalsram inkluderande ett antal 

kriterier har därför ställts upp ur vilka sedan de undersökta fonderna har valts ut. De till 

antalet 7 kriterier som legat till grund för urvalet innebär att aktiefonden ska ha: 

1. aktiv förvaltning 

2. legalt säte i Sverige 

3. placeringsinriktning mot svenska storbolag 

4. avkastning som ”främsta mål” 

5. fondförmögenhet överstigandes 1000 MKR 

6. insättningsavgift som ej överstiger 10 000 kr 

7. historisk förenlig med den valda tidsperioden 

Att fonden ska vara aktivt förvaltad är förenligt med både uppsatsens frågeställning 

såväl dess syfte och är sålunda också ett grundläggande krav. Liksom Dahlquist m.fl., 

(2000) tjänar kriterium 2 till att exkludera de fonder som har avvikande skatteregler 

gentemot de svenska, och kriterium 3 till att exkludera de fonder som med olikartade 
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riskprofiler placerar mot de utländska aktiemarknaderna. Skattereglerna likväl som den 

svenska placeringsinriktningen blir därmed ekvivalent. Till skillnad från Dahlquist 

m.fl., (2000) väljer jag dessutom att exkludera de fonder som placerar mot småbolag 

samt även de fonder vars renodlade motiv kan antas avvika från divisen att ”slå index” 

(t.ex. etiska fonder som kan antas ha andra motiv). Anledningen är härvidlag att jag dels 

ämnar göra bedömningen så rättvis som möjlig, bara inkludera fonder med samma 

placerings-inriktning, och dels vill spegla så många svenskars aktiefondsinnehav som 

möjligt, vilket föranleder placeringskategorin svenska storbolag innehållandes flest 

antal fonder samt högst förvaltat kapital. Kriterium sex tjänar sedan till att ytterligare 

begränsa urvalet och sätta fokus på de fonder som speglar gemene mans/kvinnas 

innehav
20

. Avslutningsvis måste fonderna dessutom ha en historik som motsvarar den 

valda tidsperioden, d.v.s. ha en historik som överstiger 10 år (2002-2011).  

Som hjälpmedel att kanalisera bland alla fonder och i slutändan göra det fullständiga 

urvalet har fondanalysbolaget Morningstars webtjänst använts. Genom att nyttja deras 

sökverktyg har i princip samtliga kriterier
21

 varit möjliga att bocka av och de fonder 

som sedan uppfyllde kriterierna kom slutligen att summera till 15
22

. I tabell 1 namnges 

de slutgiltiga fonderna samt dess viktigaste attribut.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Därav kriteriet att insättningsavgiften inte får överstiga 10 000 kr. Vissa fonder har insättningskrav på 

100 000 kr eller mer vilket jag inte anser är rimligt att anta att medelsvensken har råd med. 

21
 För att fastställa huruvida fonden är att betrakta som aktivt förvaltad eller ej har varje enskild fonds 

informationsblad lästs igenom. 

22
 Av totalt 152 fonder som placerar mot den svenska aktiemarkanden. Två fonder – Carnegie 

Sverigefond och SEB Sverigefond – föll ur urvalet på grund av svårigheter att få tag på dess data.  
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Tabell 1: Introduktion till de valda fonderna 
Fond Fondförmögenhet 

(miljoner kr) 

Förvaltningsavgift 

(% per år) 

Största innehav 

SEB Sverigefond Chans/risk 1 340,2 1,3 Hennes & Mauritz AB 

SEB Sverigefond stora bolag 5 056,8 1,3 Hennes & Mauritz AB 

Aktie-Ansvar Sverige 1 161 1,4 Ericsson AB 

AMF Aktiefond Sverige 14 916,3 0,4 Hennes & Mauritz AB 

Nordea Sverigefond 6 314,7 1,42 Ericsson AB 

Länsförsäkringar Sverigefond 5 417,2 1,3 Hennes & Mauritz AB 

Folksams Aktiefond Sverige 4 132,6 0,7 Hennes & Mauritz AB 

Skandia Aktiefond Sverige 3 526,9 1,4 Hennes & Mauritz AB 

Handelsbanken Sverigefond 7 736,7 1,4 Hennes & Mauritz AB 

Danske Invest Sverige 3 004,1 1,3 Volvo Coperation 

DNB Sverigefond 1 153 1,25 Hennes & Mauritz AB 

Swedbank Robur Sverigefond 11 380,6 1,4 Hennes & Mauritz AB 

SPP Aktiefond Sverige Aktiv  1 826,1 0,7 Volvo Coperation 

Genomsnitt 5 151,25 1,17 

 Källa: Morningstar (2012) samt egen bearbetning 

 

3.2 Val av jämförelseindex 

Litteraturgenomgången i avsnitt 2.7 visade på hur viktigt valet av jämförelseindex är för 

det slutgiltiga resultatet. Genom att inte beakta det faktum att urvalsunderlaget innehöll 

såväl småbolagsaktier som storbolagsaktier kunde Ippolito (1989) ,genom att jämföra 

båda kategorierna av aktiefonder mot samma jämförelseindex
23

, påvisa betydligt bättre 

prestationer än vad som var tillförlitligt. Valet av jämförelseindex spelar således en 

betydelsefull roll för hur rättvist och tillförlitligt slutresultatet blir. 

Då denna undersökning riktar sig mot svenska aktiefonder som placerar på börsen 

Nasdaq OMX bör ett jämförelseindex spegla just utvecklingen på densamma. Enligt 

Fondbolagens förening (2007) finns det två olika index som kan användas för att 

utvärdera fonder – fondindex respektive marknadsindex. Ett fondindex visar den 

genomsnittliga utvecklingen för fonder med liknande placeringsinriktning medan ett 

marknadsindex mäter den genomsnittliga dito för de värdepapper som en fond kan 

placera i. Enligt Fondbolagens förening (2007) har marknadsindex historiskt varit de 

index som använts för att utvärdera fonders prestationer. Detta, tillsammans med att 

                                                 

23
 Elton m.fl., påvisade senare att resultaten blev annorlunda då storbolags- respektive småbolagsfonderna 

jämfördes mot olikartade index.    
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undersökningsansatsen för detta arbete är att utröna huruvida aktivt förvaltade fonder 

lyckas leverera en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex eller ej, gör att 

valet av jämförelseindex måste grundas i ett marknadsindex. 

Då kvarstår frågan vilket marknadsindex som ska fungera som jämförelseindex i denna 

undersökning. Utifrån den urvalsram som legat till grund för valet av fonder framgår det 

att samtliga objekt har sin placeringsinriktning mot den svenska Nasdaq OMX. Efter att 

ha gått igenom olika litterära källor i ämnet och undersökt vilket jämförelseindex de 

valda fonderna själva hade valt att jämföra sig mot kom jag fram till att det är SIX 

Portfolio Return Index (SIXPRX) som är rätt index för undersökningen. Förutom att 

indexet mäter den genomsnittliga utvecklingen på Nasdaq OMX så tar det dessutom 

hänsyn till de placeringsbegränsningar
24

 som gäller för svenska värdepappersfonder. 

Indexet tar dessutom hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av 

aktieutdelning, vilket även ingår i den avkastning som fonderna själva presenterar för 

marknaden.  

3.3 Val av tidsperiod  

Enligt Fondbolagens förening (2007) bör en utvärderingsperiod av fonder inte vara för 

kort. Efter en överenskommelse mellan Fondbolagens förening och konsumentverket 

1999 så måste reklam eller information om en aktiefond visa jämförelser om avkastning 

för minst fem år. Bodie m.fl., (2009) konstaterar också att fondbolag enligt tradition 

brukar basera sina prestationsrapporter på data från de senaste 5 till 10 åren.   

Med grundval av tidigare publicerade artiklar och forskningsrapporter inom det aktuella 

ämnesområdet samt med ovanstående information i åtanke, kom jag fram till att en 

undersökningsperiod på 10 år var lämplig. Eftersom ansatsen med detta arbete är att ge 

en så aktuell bild som möjligt av aktivt förvaltade fonder och dess prestationer, 

innefattar undersökningsperioden åren 2002 - 2011. Den valda undersökningsperioden 

inrymmer dessutom perioder av både marknadsnedgångar och marknadsuppgångar 

vilket tjänar till att ge ytterligare stöd till undersökningen.  

 

                                                 

24
 Enligt lagen om investeringsfonder får en värdepappersfond ha maximalt 10 procent av sitt innehav i 

ett enskilt värdepapper. 
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3.4 Insamling och bearbetning av data 

För att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra krävdes följande tre datatyper: 

1. Fondernas månadsavkastningar  

2. Jämförelseindexets månadsavkastning (SIXPRX) 

3. Räntan på riskfria räntan (svenska statsskuldsväxlar, 3 månader) 

– där de två sista datatyperna är publika via Fondbolagens förenings respektive 

Riksbankens hemsidor. Fondernas månadsavkastningar är följaktligen inte publika utan 

har inhämtats via det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar. Sammantaget 

anser jag att alla källor från vilka den empiriska datan har inhämtats är att betrakta som 

tillförlitliga. Både Morningstar liksom Fondbolagens förening är välkända och 

renommerade organisationer och Riksbanken såsom Sveriges centralbank ”inhyser 

respekt”. Reabiliteten i undersökningen är därmed att betrakta som hög.  

Att undersökningen bygger på månadsdata grundar sig dels på det faktum att 

jämförelseindexets avkastning uttrycktes per månad och dels att det låg väl i linje med 

tidigare forskning (se tex Junarsin, 2010). Noterbart är också att de regler som 

Finansinspektionen (2006) ställt upp vid beräkning av riskmått baseras på just 

månadsavkastningar. Det är även viktigt att påpeka att månadsavkastningen uttrycker 

fondens totala avkastning inklusive utdelningar och avgifter. Avkastningen blir således 

fullt jämförbar med det valda jämförelseindexet SIXPRX vilket också inkluderar 

utdelningar. Avslutningsvis kan det te sig lite märkligt att när både fondernas respektive 

jämförelseindexets avkastningar baseras på månadsdata så baseras den riskfria räntan på 

3-månaders statsskuldsväxlar istället för 1-månads dito. Grunden till detta beslut ligger i 

den vedertagna praxis som tycks råda bland fondutvärderingsinstitut såsom Morningstar 

vilka använder just 3-månaders statsskuldsväxlar som substitut för den riskfria räntan.    

Vad gäller bearbetningen av data utgår densamma från två erkända datorprogram, Excel 

samt Limdep. Med Excel som verktyg har fondernas respektive jämförelseindexets 

geometriska
25

 avkastningar, standardavikelser samt sharpekvoter
26

 räknats ut.  

                                                 

25
 Det geometriska medelvärdet lämpar sig enligt Bodie m.fl., (2009) bäst vid beräkning av historiska 

avkastningar och är därför den beräkningsmetod som använts i denna studie. 

26
 Sharpekvoten för fonderna respektive jämförelseindexet har beräknats utifrån ekvation (2.2). 
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Med hjälp av ekvation (2.4) och regressionsprogrammet Limdep har de olika fondernas 

alfavärden räknats ut. Regressionerna är baserade på hela tidsperioden, vilket innebär att 

varje regression innefattar 120 observationer (120 månadsavkastningar).  

Avslutningsvis medför användandet av regressionsanalys att fem nya begrepp 

introduceras. För att läsaren ska få en större förståelse för de regressionsresultat som 

presenteras i kommande kapitel följer en kort begreppsförklaring nedan. 

t-test – Varje estimerat alfavärde kommer att genomgå ett hypotestest där två hypoteser 

ställs upp 

 H0:α=0 → Fondens estimerade alfavärde är inte skilt från 0 

 H1:α≠0 → Fondens estimerade alfavärde är skilt från 0  

Om nollhypotesen sedan förkastas (H0:α=0) så innebär det att fondens estimerade 

alfavärde är statistiskt skilt från noll och att fondens överprestation (vid positivt 

alfavärde) eller underprestation (vid negativt alfavärde) gentemot jämförelseindexet kan 

ges statistisk signifikans.  

t-värde – Statistiskt mått som används för att bedöma huruvida resultaten är statistiskt 

signifikanta eller inte. I det här arbetet har jag liksom t.ex. Jensen (1968) valt använda 

en signifikansnivå på 5 %. Respektive fonds alfavärde måste således ha ett t-värde 

större än (i absoluta tal) 1,980 för att bedömas vara statistiskt signifikant (skilt från 0). 

Godness of fit: R
2
 – Är ett statistiskt mått som anger hur mycket av variationerna i den 

beroende variabeln – i detta fall (rp-rf) – som förklaras av variationerna i den oberoende 

variabeln – i detta fall (rM-rf). Ju högre
27

 R
2
- värde, desto större förklaringsvärde har 

modellen. 

Autokorrelation – Eftersom regressionerna bygger på tidsseriedata kan det enligt 

Dougherty (2011) förekomma autokorrelation. För den här undersökningen skulle 

förekomsten av autokorrelation innebära att den studerade fondens månadsavkasting 

korrelerar med föregående månads avkastning och med konsekvensen därav att 

modellen blir ”ineffektiv”. För att upptäcka om regressionerna lider av autokorrelation 

                                                 

27
 R

2
-värdet varierar mellan 0-1, och där 1 innebär att variationerna i den oberoende variabeln (rM-rf) 

förklarar 100 procent av variationerna i den beroende variabeln (rp-rf). 
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har Durbin-Watson test utförts och eventuell förekomst av autokorrelation har därefter 

korrigerats med Prais-Winsten algoritm.  

Icke-stationäritet – Data som bygger på tidsserier kan också lida av icke-stationäritet. 

För att undersöka om månadsavkastningarna lider av icke-stationäritet har en okulär 

besiktning av hur respektive fonds samt jämförelseindexets månadsavkastningar 

varierar över tiden utförts. 

3.5 Metodkritik 

Föregående fyra avsnitt (3.1–3.4) introducerade läsaren i hur jag tänkte och resonerade 

kring de olika valen. Ett genomgående tema i denna uppsats är att i största möjligaste 

mån försöka redovisa de val som ligger till grund för undersökningen samt varför de är 

att anse som korrekta. Följande avsnitt tjänar till att belysa vilka eventuella problem 

dessa val kan medföra och hur densamma kan tänkas påverka undersökningen. 

En viktig aspekt att beakta gällande valet av fonder och tidsperiod är vad som på 

engelska kallas survivorship bias. Survivorship bias uppkommer när vissa fonder faller 

bort – t.ex. läggs ner eller slås ihop – under den tidsperiod som studeras. Urvalet av 

fonder för denna undersökning inkluderar bara de fonder som har en historik förenlig 

med den valda tidsperioden (2002-2011). Urvalet bortser därmed från de fonder som av 

olika anledningar eventuellt har lagts ner eller slagits ihop. Enligt Bodie m.fl., (2009) 

skulle detta kunna medföra att undersökningssamplet bara inkluderar de mer 

”framgångsrika fonderna” och med konsekvensen därav att undersökningsresultaten 

”överskattas”. Det kan alltså finnas en risk att denna undersökning lider av survivorship 

bias och att fondernas resultat därmed överskattas.  

Andra källor till kritik skulle kunna härledas till valet av jämförelseindex, fonder, 

jämförelseperiod etc. Jag har dock genomgående försökt argumentera för de val som 

ligger till grund för den här undersökningen och anser att de mer än väl överensstämmer 

med det fastlagda syftet för uppsatsen. Vad gäller valet av prestationsmåtten Jensens 

alfa och sharpekvoten, så har de båda en fast förankring i både kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar liksom bland fondvärderingsinstitut, och med grundval i dessa 

prestationsmått anses därför problemformuleringen samt syftet kunna ges relevanta och 

trovärdiga svar. Validiteten i detta arbete kan således anses vara hög.   



 

29 

 

Jag är också medveten att resultatens generaliserbarhet blir ytterst begränsade men att 

densamma åtminstone kan anses vara applicerbar på det urval som gjorts. 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att även fast arbetet bygger på välkända 

prestationsmått och matematiska formler så finns där alltid en risk att fel har begåtts. 

För att minimera den risken har samtliga uträkningar dubbelkollats samt kontroll-

räknats.  
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KAPITEL 4  

EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

 

4.1 Empiriskt resultat 

I kommande avsnitt presenteras de resultat som undersökningen har frambringat. 

Avsnittens uppbyggnad – där resultaten först presenteras i sammanfattande tabeller och 

sedan övergår i en djupare diskussion – tjänar till att på ett lättöverskådligt sätt 

introducera läsaren i empirin.    

Kapitlet inleds med att fondernas respektive jämförelseindexets avkastning och risk för 

den valda tidsperioden presenteras. Därefter länkas både avkastning och risk samman i 

de båda prestationsmåtten sharpekvoten och Jensens alfa ur vilka sedan den 

riskjusterade avkastningen för samtliga fonder härleds.  De presenterade resultaten och 

den efterföljande analysen ligger sedan till grund för den avslutande diskussionen samt 

de dragna slutsatserna i nästkommande kapitel. 

 

4.1.1 Avkastning 

Tabell 2 visar fondernas respektive jämförelseindexets årsavkastningar
28

 och 

genomsnittliga avkastningar för åren 2002-2011. Som påpekades i metodkapitlet så 

inkluderar både fonderna och jämförelseindexet återinvesterade utdelningar och 

fondernas avkastningar uttrycks dessutom efter det att fondavgifterna har beaktats. 

Fondernas avkastningar avspeglar således den behållning som investerarna för den 

uppmätta tidsperioden erhållit.  

 

 

 

                                                 

28
 Årsavkastningarna är beräknade som ett geometriskt årsmedelvärde.  
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Tabell 2: Årsavkastning och genomsnittlig avkastning i procent 

Fond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

Aktie-Ansvar Sverige -25,23 26,93 16,17 36,64 28,34 -3,45 -40,26 48,32 25,12 -14,02 5,93 

AMF Aktiefond Sverige -26,2 30,78 20,03 37,13 30,60 -3,85 -37,79 54,91 26,42 -14,79 7,55 

DNB Sverigefond -35,54 32,55 13,98 36,13 24,15 -4,76 -35,18 52,28 26,95 -18,17 4,86 

Danske Invest Sverige -30,01 22,75 18,41 35,88 26,59 -6,30 -38,72 68,72 26,17 -15,43 6,11 

Folksams Aktiefond Sverige -34,8 30,09 19,01 33,93 26,02 -2,98 -40,18 53,68 25,66 -15,58 4,89 

Handelsbanken Sverigefond -39,15 29,53 12,53 35,69 25,61 -0,96 -38,95 54,18 25,52 -15,48 4,10 

Länsförsäkringar Sverigefond -37,22 31,85 17,44 31,46 22,82 -3,96 -35,06 48,42 27,15 -14,60 4,66 

Nordea Sverigefond -40,55 32,78 13,91 32,7 29,12 -2,80 -48,20 53,20 20,75 -17,52 1,70 

SEB Sverigefond Chans/Risk -39,22 32,03 17,86 29,58 21,53 -1,87 -36,07 48,32 21,29 -16,28 3,48 

SEB Sverigefond Stora bolag -39,18 34,51 16,90 29,7 25,60 -1,73 -37,27 47,29 15,2 -11,86 3,69 

Skandia Aktiefond Sverige -34,54 32,86 13,73 35,01 27,05 -3,62 -36,99 53,92 27,75 -21,01 4,81 

SPP Aktiefond Sverige Aktiv -38,16 30,38 13,26 36,32 26,63 -0,22 -38,72 54,08 22,70 -18,46 4,04 

Swedbank Robur Sverigefond -35,3 33,48 20,63 36,74 29,37 -3,32 -41,02 56,32 25,91 -18,39 5,37 

Aritmetiskt genomsnitt -35,01 30,81 16,45 34,38 26,42 -3,06 -38,03 53,36 24,35 -16,28 4,71 

SIXPRX -34,68 34,18 21,27 36,72 28,71 -2,58 -39,09 53,31 26,90 -13,59 6,44 

Källa: Morningstar (2012) & Fondbolagens förening (2012) samt egen bearbetning 
Not: Medel är beräknat som ett geometriskt medelvärde och uttrycker fondens genomsnittliga årliga totala 

avkastning under tidsperioden 2002-2011.  

 

Tabell 2 visar att undersökningsperioden karakteriserats av både upp- och nedgångar 

vilket resulterat i stora variationer i fondernas respektive jämförelseindexets 

avkastningar. Sett över jämförelseperiodens samtliga 10 år har 6 av dessa (2003-2006 & 

2009-2010) kännetecknats av positiva värdeökningar. Värt att notera är det faktum att 

samtliga fonder under något enstaka år lyckats leverera en högre avkastning än det 

jämförbara indexet SIXPRX, men sett över hela tidsperioden skiljer det drygt 1,7 

procent i genomsnittlig avkastning mellan de båda jämförelseobjekten (4,71 % kontra 

6,44 %). Av de undersökta fonderna är det bara AMF Aktiefond Sverige – som med 

sina 7,55 procent i genomsnittlig årlig avkastning – lyckats prestera bättre än 

jämförelseindexets 6,44 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att den avkastning 

som presenteras i tabell 2 inte beaktar den risk som respektive mätobjekt tagit på sig 

vilket föranleder nästa avsnitt som behandlar just riskaspekten. 
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4.1.2 Risk 

Den risk – mätt som standardavvikelse – som fonderna respektive jämförelseindexet 

tagit på sig för att uppnå den uppmätta avkastningen presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Standardavvikelse i procent på årsbasis  

Fond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel 

Aktie-Ansvar Sverige 28,01 15,49 8,06 11,38 15,22 13,79 27,41 21,21 16,22 17,27 16,34 

AMF Aktiefond Sverige 29,04 16,96 9,14  11,36 15,16 12,8 29,29 23,75 17,5 18,98 17,22 

DNB Sverigefond 31,19 19,09 8,98  10,22 14,89 13,44 28,65 23,69 18,19 19,22 17,43 

Danske Invest Sverige 27,99 17,93 9,58  12,29 15,24 11,11 30,78 30,02 16,92 21,44 17,89 

Folksams Aktiefond Sverige 31,95 19,66 9,53  10,27 15,4 12,43 29,74 26,18 17,95 20,3 17,88 

Handelsbanken Sverigefond 33,29 21,42 9,75  10,60 15,03 13,84 29,04 24,63 17,9 19,3 18,11 

Länsförsäkringar Sverigefond 34,68 20,5 10,11  10,43 15,58 13,43 28,25 22,13 17,44 19,45 17,87 

Nordea Sverigefond 38,93 18,55 10,34  9,98 14,78 13,11 29,18 23,76 18,87 21,16 18,20 

SEB Sverigefond Chans/Risk 35,08 18,07 9,36  10,72 14,3 12,9 29,11 24,55 16,2 18,58 17,39 

SEB Sverigefond Stora bolag 33,12 18,17 10,15  10,33 15,35 12,42 27,87 24,39 13,95 15,36 16,76 

Skandia Aktiefond Sverige 30,36 18,43 8,9  10,20 15 13,52 28,4 23,14 18,31 19,09 17,27 

SPP Aktiefond Sverige Aktiv 32,88 21,49 9,68  10,73 15,04 13,71 28,85 23,89 18,65 21,41 18,28 

Swedbank Robur Sverigefond 32,3 19,55 10,52  11,34 15,4 13,06 29,3 24,34 18,47 20,64 18,26 

Aritmetiskt genomsnitt 32,22 18,87 9,55 10,76 15,11 13,04 28,91 24,28 17,43 19,4 17,64 

SIXPRX 31,39 19,28 9,05  10,33 15,06 13,2 27,92 23,59 16 17,27 17,03 

Källa: Morningstar (2012) & fondbolagens förening (2012) samt egen bearbetning 

 

I likhet med föregående avsnitt där avkastningen avhandlades, visar tabell 3 att även 

risken, nu mätt som standardavvikelse, under undersökningsperioden varierat kraftigt. 

Noterbart är också att det mönster som konstaterades i föregående avsnitt även tycks 

råda i densamma, dvs. på individuell basis har samtliga fonder under något enstaka år 

haft en lägre standardavvikelse än det jämförbara indexet SIXPRX, men sett över hela 

mätperioden och på aggregerad nivå har SIXPRX haft den lägsta genomsnittliga 

standardavvikelsen med 17,03 procent. I tabell 2 framgår det även att två fonder, Aktie-

Ansvar Sverige och SEB Sverigefond Stora bolag, båda haft en lägre genomsnittlig 

standardavvikelse än SIXPRX.     
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4.1.3 Risk och avkastning 

Figur 3 nedan sammanfogar den genomsnittliga avkastnigen (tabell 2) och den 

gensomsnittliga risken mätt som standardavvikelse (tabell 3) i samma diagram.  

 

 

Figur 4: Genomsnittlig avkastning i förhållande till genomsnittlig risk. 

Källa: Morningstar (2012) & fondbolagens förening (2012) samt egen bearbetning 

 

Figur 3 ovan ger en överskådlig bild över hur de olika mätobjekten under den valda 

tidsperioden presterat på en genomsnittlig basis. Diagrammet indikerar att en aktivt 

förvaltad fond bör ligga så långt upp och till vänster som möjligt, d.v.s., sträva efter att 

leverera en så hög avkastning till så låg risk som möjligt. De fonder som utkristall-

iserade sig i föregående två avsnitt (se 4.1.1 & 4.1.2) placerar sig också mycket riktigt 

långt till vänster eller högt upp i diagrammet. Figur 3 visar dock att ingen av de utvalda 

fonderna lyckats med att uppfylla båda kriterierna – att generera en högre genomsnittlig 

avkastning med en lägre genomsnittlig risk än det jämförbara indexet. Noterbart är 

också Nordea Sverigefonds prestation som är betydligt sämre än de andra fonderna 

liksom det jämförbara indexet. Avslutningsvis visar vad jag har valt att kalla 

”medelfonden”, vilket är ett genomsnitt av samtliga fonders genomsnittliga 
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avkastningar samt standardavvikelser, att fonderna på en aggregerad nivå både presterat 

en sämre avkastning och till en högre risk än SIXPRX.  

4.2 Prestationsmått 

I följande avsnitt presenteras de riskjusterade prestationsmåtten sharpekvoten och 

Jensens alfa. Som noterades i teorikapitlet gör sig sharpekvoten bäst i en uppåtgående 

marknad där avkastningen för de uppmätta fonderna överstiger den riskfria räntan. 

Under den valda undersökningsperioden innebar dock åren 2002, 2007-2008 samt 2011 

att avkastningen understeg den riskfria räntan och med konsekvensen därav att 

sharpekvoten blev negativ. Eftersom negativa sharpekvoter (se avsnitt 2.5.1 ) inte kan 

ges någon meningsfull tolkning kommer densammas innebörd att bortses ifrån.  

4.2.1 Sharpekvoten 

I tabell 4 presenteras samtliga sharpekvoter för de undersökta fonderna samt 

jämförelseindexet. Som påpekades i föregående avsnitt så ges de negativa dito dock 

ingen tolkning.  

Tabell 4: Sharpekvoten 

Fond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medel
*
 

Aktie-Ansvar Sverige -1,05 1,54 1,74 3,07 1,71 -0,51 -1,61 2,26 1,52 -0,91 1,97 

AMF Aktiefond Sverige -1,04 1,64 1,96 3,12 1,86 -0,58 -1,42 2,30 1,48 -0,87 2,06 

DNB Sverigefond -1,27 1,55 1,32 3,37 1,47 -0,62 -1,36 2,19 1,45 -1,03 1,89 

Danske Invest Sverige -1,22 1,10 1,70 2,78 1,59 -0,89 -1,39 2,28 1,52 -0,80 1,83 

Folksams Aktiefond Sverige -1,22 1,38 1,77 3,14 1,54 -0,53 -1,48 2,04 1,40 -0,85 1,88 

Handelsbanken Sverigefond -1,3 1,24 1,07 3,21 1,55 -0,33 -1,48 2,18 1,40 -0,89 1,78 

Länsförsäkringar Sverigefond -1,19 1,41 1,52 2,85 1,32 -0,56 -1,38 2,17 1,53 -0,84 1,80 

Nordea Sverigefond -1,15 1,60 1,14 3,11 1,81 -0,48 -1,44 2,22 1,07 -0,91 1,83 

SEB Sverigefond Chans/Risk -1,23 1,60 1,68 2,60 1,34 -0,42 -1,37 1,95 1,28 -0,96 1,74 

SEB Sverigefond Stora bolag -1,31 1,73 1,46 2,71 1,52 -0,43 -1,48 1,92 1,05 -0,88 1,73 

Skandia Aktiefond Sverige -1,27 1,62 1,31 3,26 1,65 -0,53 -1,44 2,31 1,49 -1,19 1,94 

SPP Aktiefond Sverige Aktiv -1,28 1,27 1,15 3,23 1,62 -0,27 -1,48 2,25 1,19 -0,94 1,79 

Swedbank Robur Sverigefond -1,22 1,56 1,76 3,09 1,76 -0,53 -1,53 2,30 1,38 -0,97 1,98 

Aritmetiskt genomsnitt -1,21 1,48 1,43 3,04 1,59 -0,51 -1,45 2,18 1,37 -0,92 1,86 

SIXPRX -1,23 1,62 2,12 3,39 1,75 -0,46 -1,54 2,24 1,65 -0,88 2,13 

Källa: Morningstar (2012), Fondbolagens förening (2012) och egen bearbetning 
Not:* Den gensomsnittliga sharpekvoten bygger enbart på de siffror som indikerar en positiv sharpekvot. 

De år som innefattar negativa dito (2002, 2007-2008, 2011) är således ej medräknade. 
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Tabell 4 ger en första indikation på hur väl de undersökta fonderna har presterat på en 

riskjusterad basis. Från tabellen går det att utläsa att fondernas individuella prestationer 

har varierat kraftigt. Vissa fonder har lyckats leverera en högre riskjusterad avkastning 

än SIXPRX under enstaka år (t.ex. AMF Aktiefond Sverige) medan andra fonder har 

underpresterat mot densamma för varje enskilt jämförelseår (t.ex. DNB Sverigefond). 

En jämförelse innefattandes samtliga fonder visar på att fonderna, på en aggregerad 

nivå, inte lyckats uppnå en högre genomsnittlig sharpekvot än SIXPRX för något av de 

undersökta åren. Det kan dock återigen vara värt att påpeka att tolkningen enbart 

baseras på de år då avkastningen varit positiv vilket kan ”snedvrida” bilden en aning. 

 

4.2.2 Genomsnittlig Sharpekvot 

I Figur 4 nedan visas den genomsnittliga sharpekvoten för åren 2003-2006 samt 2009-

2010 i diagramform. 

 

 

Figur 5: Genomsnittlig Sharpekvot 

Källa: Morningstar (2012), Fondbolagens förening (2012), Riksbanken (2012) samt 

egen bearbetning  

 

Diagrammet ovan ger en tydlig bild av varje enskild mätobjekts riskjusterade prestation 

mätt som sharpekvoten. Ingen av de undersökta fonderna lyckades uppnå en högre 

(genomsnittlig) sharpekvot än det jämförbara indexet SIXPRX. Fonderna har således 

inte lyckats leverera en högre riskjusterad avkastning än det jämförbara indexet. Notera 
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också genomsnittsfonden, vilken är ett genomsnitt av samtliga fonders sharpekvot, och 

dess förhållande till jämförelseindexet och de andra fonderna.      

 

4.2.3 Jensens alfa 

Tabell 5 presenterar resultaten från de utförda regressionerna enligt ekvation (2.4).  

 

Tabell 5: Utfall från regressionerna 

Fond    α t-värde   β  R
2 

DW 

Aktie-Ansvar Sverige -0,22
 

-0,25 0,92 0,97 1,69
‡ 

AMF Aktiefond Sverige  0,10  1,34 0,97 0,96 2,20
†
 

DNB Sverigefond -0,12 -1,86 0,99 0,97 1,96
†
 

Danske Invest Sverige -0,02 -0,16 1,02 0,95 2,09 

Folksams Aktiefond Sverige -0,13 -2,23*
 

1,04 0,99 1,97
†
 

Handelsbanken Sverigefond -0,19 -2,91** 1,04 0,98 2,01
†
 

Länsförsäkringar Sverigefond -0,14 -1,50 1,02 0,97 2,19 

Nordea Sverigefond -0,24 -2,18* 1,07 0,97 2,33
‡
 

SEB Sverigefond Chans/Risk -0,23 -2,67** 1,02 0,98 1,89 

SEB Sverigefond Stora bolag -0,21 -2,45* 0,98 0,98 2,18 

Skandia Aktiefond Sverige -0,12 -1,93 0,99 0,98 1,99
†
 

SPP Aktiefond Sverige Aktiv -0,19 -2,34* 1,04 0,97 2,30 

Swedbank Robur Sverigefond -0,09 -1,89 1,05 0,98 2,17
†
 

Aritmetiskt genomsnitt -0,14 -1,42 1,01 0,97 2,08 

 Källa: Morningstar (2012), Fondbolagens förening (2012), Riksbanken (2012) samt 

egen bearbetning  
Not: * och ** indikerar statistisk signifikans för alfavärdena på 5- respektive 1 procents nivå. Den okulära 

besiktningen av hur respektive fonds månadsavkastning varierar över tiden påvisar inga problem med 

icke-stationäritet. De estimerade betavärdena (β) för samtliga fonder var statistiskt signifikanta på en 1 % 

- nivå (tvåsidigt test). DW kolumnen anger Durbin-Watson värden för respektive regression, 
† 

indikerar 

att regressionen är justerad för autokorrelation med Prais-Winston Algoritm och ‡
 
anger att utfallet från 

Durbin-Watson testet är ovisst.  

 

Tabellen ovan visar respektive fonds: alfavärde (α), t-värde, betavärde (β),  goodness of 

fit (R
2
) och Durbin-Watson värde (DW) – där alfavärdet är den beskaffenheten som 

röner störst intresse och det som jag framöver kommer att lägga den största vikten vid. 

Det kan dock vara värt att börja med att belysa de andra variablerna lite närmare.  

Tabell 5 visar respektive regressions Durbin-Watson värde (DW). Genom att jämföra 

regressionernas DW-värden med de kritiska värdena har ett Durbin-Watson test med 

följande hypoteser ställts upp: 
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 H0: Ingen autokorrelation 

 H1: Autokorrelation 

Givet den valda signifikansnivån om 5 % anger de kritiska
29

 Durbin-Watson värdena att 

regressionernas dito måste vara större än 1,69 eller mindre än 2,31 för att nollhypotesen 

inte ska förkastas. 5 av de testade regressionerna uppfyllde ovanstående krav och 

nollhypotesen förkastades således ej (ingen autokorrelation). För sex av de testade 

regressionerna förkastades dock nollhypotesen (markerade med 
† 

i tabell 5) och 

regressionerna justerades därefter med Prais-Winston Algoritm. Durbin-Watson värdena 

för Aktie-Ansvar Sverige samt Nordea Sverigefond (markerade med 
‡ 

i tabell 5) 

hamnade inom det ”kritiska intervallet”
30

 och någon slutssats huruvida autokorrelation 

förekommer eller ej kan därmed inte dras.     

I tabell 5 går det att utläsa att R
2
-värdet för de valda fonderna uppgår till mellan 0,95–

0,99. Detta innebär att 95 – 99 procent av fondernas avkastning utöver den riskfria 

räntan förklaras av jämförelseindexets avkastning utöver den riskfria dito och fondens 

risk, här mätt som betavärde. Variationerna i jämförelseindexets avkastning förklarar 

därmed mellan 95 och 99 procent av variationerna i de utvalda fondernas avkastningar – 

vilket måste betecknas som högt.       

I teorikapitlet introducerades begreppet betavärde i vilket det beskrevs som det värde 

som påvisade hur en tillgång rörde sig i förhållande till det underliggande indexet. De 

uppmätta betavärdena i tabell 5 visar att majoriteten av fonderna – 8 stycken – har ett 

betavärde högre än 1 vilket således innebär att majoriteten av de undersökta fonderna 

har en högre systematisk risk än det jämförbara SIXPRX. Lägst betavärde med 0,92 har 

fonden Aktie-Ansvar Sverige vilket också var den fond som hade den lägsta 

standardavvikelsen (se tabell 3).    

Slutligen visar de estimerade t-värdena huruvida nollhypotesen för respektive fonds 

alfavärde kan förkastas eller ej. I avsnitt 3.4 ställdes följande hypoteser upp: 

 

 

                                                 

29
 Källa: Dougherty (2011).   

30
 1,65–1,69 och 2,31–2,35.  
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 H0:α=0 → Fondens estimerade alfavärde är inte skilt från 0 

 H1:α≠0 → Fondens estimerade alfavärde är skilt från 0   

Den valda signifikansnivån på 5 % anger att fondernas t-värden måste överstiga, i 

absolutvärde, 1,98 för att dess alfavärden ska ges statistisk signifikans. I tabell 5 innehar 

6 av de undersökta fonderna – SEB:s Sverigefonder stora bolag & Chans/Risk, SPP 

Aktiefond Sverige Selektiv, Folksams Aktiefond Sverige, Nordea Sverigefond samt 

Handelsbankens Sverigefond t-värden som är kompatibla med den valda 

signifikansnivån. Nollhypotesen för dessa fonder kan således förkastas och ovan 

nämnda fonders alfavärden är statistiskt signifikanta på 5 % -nivån (skilda från 0). 

Notera också att SEB Sverigefond Chans/Risk samt Handelsbanken Sverigefond båda 

har estimerade alfavärden som är statistiskt signifikanta även på en 1 % - nivå. Vi kan 

således med 99 procents konfidens fastslå att deras alfavärden är skilda från noll. 

Jensens alfa (α) indikerar huruvida fonderna presterat bättre eller sämre än det 

jämförbara indexet på en riskjusterad basis. Tabell 5 visar att bara en av de undersökta 

fonderna – AMF Aktiefond Sverige – lyckats uppnå ett positivt alfavärde om 0,10. T-

värdet (1,34) för AMF Aktiefond Sverige indikerar dock att nollhypotesen inte kan 

förkastas. Således ger undersökningen inget stöd för att AMF Aktiefond Sverige 

presterat bättre än det jämförbara indexet SIXPRX på en riskjusterad basis. De övriga 

till antalet 12 undersökta fonderna noterades samtliga för negativa alfavärden. För 6 av 

de undersökta fonderna (se ovan) är dessutom alfavärdena statiskt signifikanta på en 5 

% - nivå eller lägre. Dessa 6 fonder har således presterat en sämre riskjusterad 

avkastning än det av CAPM/SML förutspådda.  

 

Figur 5 visar en översiktlig bild för respektive fonds alfavärde innefattande hela 

undersökningsperioden 2002-2011.  
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Figur 5: Estimerade alfavärden  

Källa: Morningstar (2012), Fondbolagens förening (2012), Riksbanken (2012) samt 

egen bearbetning.  
Not: */** indikerar statistisk signifikans på 5- respektive 1-% nivå. 

Diagrammet ovan ger en sammanfattande bild över respektive fonds alfavärde och 

tjänar till att tydliggöra varje fonds prestation. Genomsnittsfonden, som återigen bygger 

på ett artimetiskt genomsnitt för samtliga fonders alfavärden, visar att fonderna på 

aggregerad nivå har underavkastat gentemot jämförelseindexet med 0,14 %. I övrigt 

förtydligas den bild som framträdde under tidigare diskussion, att majoriteten eller drygt 

92 procent av de undersökta fonderna levererade en sämre riskjusterad avkastning än 

det jämförbara indexet SIXPRX. 6 av fondernas underprestation är dessutom statistiskt 

säkerställd på en 5 % -nivå eller lägre och deras alfavärden är således statistiskt skilda 

från vad som förutspåddes av SML.      
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KAPITEL 5  

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

 

 

 

I det här avsnittet förs en avslutande diskussion kring denna studies resultat. 

Diskussionen kopplas sedermera ihop med uppsatsens syfte ur vilka sedan dess 

slutsatser dras. Kapitlet avslutas därefter med att författaren ger sina egna reflektioner 

samt att densamme kommer med förslag på framtida forskning.  

I inledningskapitlet introducerades läsaren i uppsatsens uttalade problemformulering: 

Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex 

under en given tidsperiod. Utifrån de resultat som undersökningen frambringat blir 

svaret på problemfrågeställningen ett entydigt nej. Det i den här uppsatsen första 

presenterade riskjusterade prestationsmåttet, sharpekvoten, visade visserligen att 

fonderna på en individuell basis och under enstaka år kunde leverera en riskjusterad 

överavkastning gentemot det jämförbara indexet. Men sett såväl över hela den 

undersökta tioårsperioden som på en aggregerad nivå, lyckades varken den enskilda 

fonden eller den genomsnittlige dito uppnå den riskjusterade avkastning som 

erfordrades för att utmana SIXPRX och dess genomsnittliga sharpekvot om 2,13. 

Vidare introducerades Jensens alfa som via differensjämförelser mellan fondernas 

realiserade avkastning och den enligt CAPM förutspådda dito besvarade frågan 

huruvida prestationen var att betrakta som bra eller ej. Resultaten från regressionerna 

och de därtill beräknade alfavärdena visade på att ingen av de undersökta fonderna 

presterade signifikant bättre än vad som förutspåddes av CAPM/SML. Däremot hade 12 

av de 13 undersökta fonderna, 92,3 %, negativa alfavärden och 6 av de undersökta 

fonderna påvisade dessutom signifikant sämre alfavärden än vad CAPM/SML 

förutspådde. Drygt 46 % av de undersökta fonderna har således underpresterat gentemot 

det jämförbara indexet SIXPRX. 

Sammantaget visar resultaten att fonderna, på en aggregerad nivå, inte förmått 

kompensera den högre risknivån (mätt som både standardavvikelse och betavärde) med 

en högre avkastning. Genomsnittsfonden har således varken varit tillräckligt lyckosam i 
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sin förutsägelse av framtida aktiekurser och/eller tillräckligt effektiv i sin risk-

minimering för att kompensera för de avgifter som tagits ut. Fonderna har sålunda – 

varken individuellt eller på en aggregerad nivå – lyckats kompensera de uttagna 

avgifterna med det mervärde som krävdes i form av högre riskjusterad avkastning än det 

jämförbara indexet.  Syftet med den här uppsatsen var just att undersöka huruvida de 

höga avgifterna som aktivt förvaltade fonder tar ut är motiverade eller om en investerare 

istället bör välja de billigare indexfonderna. Utifrån de resultat som undersökningen 

frambringat dras slutsatsen att de höga avgifterna som aktivt förvaltade fonder tar ut ej 

är motiverade och rådet till den enskilde investeraren blir därför att söka sig mot de 

billigare indexfonderna.       

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att resultaten från denna studie ligger väl i 

linje med tidigare amerikansk och engelsk forskning kring aktiv fondförvaltning och 

dess prestationer. Det generella mönstret där ytterst få av de undersökta (amerikanska 

och engelska) fonderna lyckas överprestera mot det jämförande indexet stämmer således 

in även på det urval och tidsperiod som denna undersökning baserats på. Dock skiljer 

sig resultaten från denna studie mot de båda svenska undersökningarna, och då 

framförallt mot Engström (2004) som visade att aktiv fondförvaltning var värdes-

kapande. En möjlig orsak till denna skillnad skulle kunna hänföras till det faktum att 

denna studie bara inkluderar fonder med en förvaltad förmögenhet överstigandes en 

miljard kronor. Fondernas storlek skulle därmed kunna vara en tänkbar faktor till de 

särskilda resultaten. Det är dock viktigt att komma ihåg att studierna särskiljer sig både 

vad gäller längden samt aktualiteten i jämförelseperioden liksom urvalet av fonder. 

Några säkra slutsatser varför denna studie skiljer sig från de tidigare svenska dito blir 

därmed svåra att dra.  

5.1 Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 

Att arbeta med den här uppsatsen har varit både intressant och lärorikt. Möjligheten att 

få fördjupa sig inom ett ämne som berör 99 procent av Sveriges vuxna befolkning 

inspirerar.  

Det är dock intressant att konstatera att omedvetenheten kring fondsparande och dess 

avgifters betydelse för den framtida avkastningen fortfarande är låg. Trots att ämnet 

inom medierna under årens lopp fått stor uppmärksamhet – så är alltjämt 92 procent av 

svenskarnas aktiefondsinnehav placerade i aktivt förvaltade fonder. Den konsensus som 
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tycks råda bland forskare och andra experter att indexfonder med dess lägre avgifter är 

att föredra framför aktivt förvaltade dito – verkar sålunda inte erhålla tillräckligt fotfäste 

bland den breda allmänheten. 

En bidragande orsak till ovanstående ligger säkerligen hos de rådgivande bankerna och 

andra fondinstitut, som via effektiv marknadsföring säljer in dem för de lönsammare, 

men de för kunderna i många fall ofördelaktigare, aktivt förvaltade fonderna. De 

rådgivande parternas intressen kan därmed antas stå i kontrast till de ”råd-givna” 

kundernas dito. Konsekvensen av detta motpartsförhållande torde sålunda innebära att 

medan den förra kategorin får se sina intäkter öka, så får den senare kategorin se sina 

sparpengar växa, men kanske inte i den takt som hade utlovats av den föreslagna 

produkten.  

Det är dock viktigt att påpeka att även fast många sparare skulle göra klokt i att se över 

sina val av fonder, så är aktivt förvaltade fonder inte helt ut av ”ondo”. Ovanstående 

diskussion kan nog lätt ge intrycket att så faktiskt är fallet, men de aktivt förvaltade 

fonderna anses ha ett antal argument som också talar för desamma. För det första visar 

forskningen att det faktiskt finns aktivt förvaltade fonder (cirka 2-5 %) som lyckas 

leverera mervärden till sina sparare. Som dock noterades i inledningskapitlet så blir 

problemet för de enskilda spararna att identifiera dessa fonder, men förekomsten av 

värdeskapande (aktivt förvaltade) fonder finns ändock där. För det andra är de en viktig 

faktor för att göra marknaden transparent och effektiv. Den oberoende analysen som 

ligger till grund för valet av aktier kan nämligen antas öka transparensen i företagens 

verksamhet samt identifiera och (åtminstone sett över tid och i teorin) ge aktierna dess 

”rätta värderingar”.  

Aktivt förvaltade fonder fyller således en viktig funktion och utan förekomsten av dessa 

skulle heller inte de passivt förvaltade dito kunna agera på en effektiv marknad. 

Slutligen kan man konstatera att debatten huruvida en investerare ska placera sina 

pengar i aktivt eller passivt förvaltade fonder med all säkerhet lär fortsätta. 

Förhoppningsvis har denna undersökning bidragit till att sprida ytterligare ljus kring 

aktiv fondförvaltning och dess prestationer.    

Med inspiration hämtad från ovanstående diskussion och de resultat som denna uppsats 

undersökning frambringat skulle exempel på vidare forskning kunna vara som följer. 

Litteraturgenomgången visade att antalet studier utförda specifikt mot den svenska 
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marknaden både var ytterst få och dessutom förhållandevis ”gamla”. En liknande studie 

som denna inkluderande fler fonder inom ett bredare segment (både stora och små 

aktiefonder) skulle därmed kunna vara ett förslag. En sådan studie skulle även kunna 

testa huruvida fondernas fondförmögenhet, avgiftsstruktur eller tradingaktivitet 

påverkade prestationerna. Vad gäller avgiftsstruktur så visade denna undersökning att 

AMF Aktiefond Sverige, som med sina 0,4 % i årlig förvaltningsavgift, var den fond 

som både hade lägst avgift och dessutom presterade bäst bland de jämförbara fonderna. 

Eftersom avkastningen inkluderar fondavgifterna skulle en tänkbar hypotes kunna vara 

att det existerar ett negativt samband mellan prestation och (fast)avgift.  

En annan intressant forskningshypotes som också härrör fondernas avgiftsstrukturer och 

dess prestationer torde vara att fonder vars avgifter bestäms utifrån dess prestationer har 

ett större incitament att verkligen försöka slå marknaden än de fonder vars 

avgiftsstruktur är fast. De fonder som eventuellt lyckas överprestera (på en riskjusterad 

basis) gentemot marknaden borde således återfinnas bland den förra kategorin.   
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