
 
  

Författare:  Handledare:  
David M. Ceder Stockholm 2012 Lars Silver 

 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande och 
Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete (15 hp) inom 
Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 

Nr. 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det Aktiva Valet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
Sverige är ett land med ett mycket utvecklat sparande. Fondsparandet har genom åren gått från 

något som endast berörde några få till att hamna i svenskens vardagsrum. Detta breda fondsparande 

har även gett upphov till en diskussion om aktiv förvaltning fungerar, samt vad man egentligen får för 

de avgifter fondbolagen kräver. Syftet med denna uppsats är att granska om det finns bevis för att 

aktiv fondförvaltning skapar ett värde för investeraren. Uppsatsen inleds med en bakgrund som 

kommer redogöra för hur den svenska fondmarknaden ser ut i dagsläget samt dess historiska 

utveckling. Vidare kommer det under teorin redogöras för en rad tidigare forskning inom aktiv 

förvaltning. Det kommer även förklaras vad hypotesen om effektiva marknader är och vad den 

innebär. I empiren genomförs en undersökning av några av de största Sverigefonderna med målet att 

utreda deras prestation mot jämförelseindex. I analysavsnittet kommer resultaten från 

undersökningen att analyseras och sammanfattas.  

 

Efter en sammanställning av tidigare forskning finner man ett blandat resultat. En del forskning når 

slutsatsen att aktivt förvaltade fonder ej överpresterar sina jämförelseindex. Samtidigt som annan 

forskning når den motsatta slutsatsen om att aktiva fonder visar en bättre avkastning än 

jämförelseindex. Efter en genomgång av tidigare forskning går det ej att dra några otvivelaktiga 

slutsatser om att aktiv förvaltning skapar ett värde. Den undersökning som genomförs visar att en 

stor majoritet av de valda fonderna underpresterat sitt jämförelseindex under den utvalda perioden. 

Slutsatsen nås att aktiv förvaltning kan löna sig under särskilda marknadsförhållanden men att 

fonderna generellt har svårt att prestera bättre än sitt jämförelseindex. Detta tillsammans med höga 

förvaltningsavgifter gör aktivt förvaltade fonder till ett dyrt och ineffektivt sparande. 
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Sweden is a country with a highly developed investment tradition. Throughout recent years 

investments in mutual fund has moved from the professionals into the Swedes living room. The large 

number of Swedes investing in mutual funds has also resulted in a number of discussions: Does 

active fund management create a value? What exactly does the investor get for the management 

fee? The main point with this thesis is to investigate if any proof exists concerning active fund 

management and if it creates a value to the investor. The thesis will be commences with a 

background description of the Swedish fund market in the past and its development.  In addition, a 

number of previous research and studies within active capital management will be mentioned and 

explained in the theory chapter.  The Effective Market Hypothesis will also be explained and put in 

perspective.  In the empirical part of the thesis, a study will be made on the larger Sweden focused 

mutual funds. The study will reveal how the funds have performed against its market index, thus if a 

value has been created for the investor.  In the analysis the result from the study will be compiled 

and analyzed. 

 

After a completion and evaluation of previous research, the result is mixed. Some research claims 

that active management does not outperform its market indices. Other insists that active managed 

fund does offer a superior performance compared to the market index.  After having reviewed 

previous made research one cannot find unambiguous proof that active management does indeed 

create value. The study made in the thesis shows that large majority of the chosen funds have 

underperformed during the given period of time. The conclusion is made that active managed funds 

can offer a value to the investor under specific market conditions, but that the funds in general rarely 

beat the market index. This combined with high management fees makes active managed fund an 

expensive and ineffective way of investing. 
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1. INLEDNING                                                                                                                 
 

Inledningen syftar till att introducera ämnet till läsaren genom beskrivning av bakgrunden till 

uppsatsen samt problemdiskussionen. Även problemformuleringen samt syftet kommer att 

definieras. 

 

1.1 Bakgrund 
Fondindustrin spelar en allt viktigare roll på såväl den globala som också den svenska 

finansmarknaden. Under de senaste tre decennierna har vi sett en explosiv utveckling på 

fondmarknaden vad gäller utbud, omsättning och tillgång. I början av 1970-talet fanns det 

omkring tjugo fonder i Sverige som tillsammans förvaltade ett kapital på en miljard kronor. 

Siffror som idag har vuxit till 4 000 fonder med över 1 800 miljarder under förvaltning. Den 

del av fondmarknaden som har haft den kraftigaste ökningen är aktivt förvaltade 

aktiefonder: fonder där en eller flera förvaltare med hjälp av analys försöker välja specifika 

tillgångar som tros vara undervärderade, alltså tros ha en större chans att prestera bättre än 

det relevanta indexet. För detta arbete tages också en förvaltningsavgift, en avgift som vid 

flera tillfällen blåser upp i debatt på grund av dess långsiktiga effekt. Den aktiva 

förvaltningens motpol är den såkallade passiva förvaltningen, även känd som den 

indexerade förvaltningen. Här finns det inga mål att prestera bättre än index, istället är 

målet att med faktor ett korrelera med index. Den här förvaltningen är oftast datoriserad 

och ställer inga krav på selektiva val av aktier, således är också indexerad förvaltning mindre 

kostsam än aktiv.   

 

Det har genomförts en betydande del forskning inom ämnet av aktiefonder, mer specifikt 

hur aktiefonder har presterat mot sitt index och om det faktiskt är möjligt att förutspå 

aktierörelser. Diskussionen går oftast samman med Hypotesen om den Effektiva Marknaden. 

Det vill säga att all tillgänglig information i en tillgång reflekteras i dess aktuella pris, en 

hypotes som skulle göra det omöjligt att exempelvis finna felprissatta aktier. 
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1.1 Problemdiskussion  
Sverige är en av de mer utvecklade länderna vad gäller fondsparande. Med landets fem 

miljoner fondsparare och 1 800 miljarder kronor finns det en stor mängd investerare som 

letar efter den bästa avkastningen. I denna jakt på den bästa vinsten på sin investering har 

en debatt blåst upp på senare tid. En debatt som berör landets största fonder och dess 

avkastning, mer specifikt vad dessa fonder tillsammans med dess förvaltningsavgifter 

egentligen skapar för värde för investeraren?  

 

Den vanligaste sparformen i Sverige är den aktivt förvaltade aktiefonden. En fond där en 

individuell- eller en grupp av förvaltare försöker skapa bästa möjliga avkastning sett till dess 

strategi. Detta arbete görs mot en årlig förvaltningsavgift. Detta sparalternativ kan jämföras 

med en passivt förvaltad fond där avkastningen skall vara jämnvärdig med relevant index, 

således krävs det mindre arbete från förvaltarnas sida som därför kräver en låg 

förvaltningsavgift för arbetet.  

 

Det har gjorts betydande forskning inom ämnet fondförvaltning och mer specifikt skillnaden 

mellan passiv- och aktiv förvaltning. Dock är resultaten av forskningen till stor grad 

varierande. Vissa studier visar att aktivt förvaltade fonder ej presterar bättre än sitt index, 

vilket per definition skulle innebära att deras existens är onödig. Likväl finns bevis som tyder 

på den raka motsatsen och att förvaltare kan, genom aktiva investeringsbeslut, prestera 

bättre än index. 

 

Med bevisen i åtanke ställs frågorna: hur har de största Sverigefonderna egentligen 

presterat mot sitt index? Får miljoner svenska fondsparare valuta för sina pengar eller 

betalar de endast en dyr förvaltningsavgift för en medioker avkastning?  
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1.2 Problemformulering 
 

Den debatt som förs bland allmänna opinionen är oftast väldigt ensidig och negativ mot aktiv 

fondförvaltning. Något som är intressant sett till den stora del av svenska sparare som 

årligen placerar sitt kapital i aktiefonder. Med detta som bakgrund är det intressant att 

besvara följande frågor: 

 Finns det tidigare bevis för att aktiv fondförvaltning skapar mervärde? 

I hopp om att finna nutida bevis för att aktiv fondförvaltning skapar mervärde på den 

svenska aktiemarknaden. 

 Finns det bevis som talar för att aktiva aktiefonder har skapat mervärde på den 

svenska aktiemarknaden under de senaste 10 åren? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska hur de största Sverigefonderna har presterat mot sitt 

jämförelseindex. Utifrån resultatet av denna granskning tillsammans med tidigare forskning 

och bevisning inom ämnet, kommer läsaren att få en uppfattning om de största 

Sverigefonderna skapar mervärde för investeraren.  

1.4 Omfattning 
Denna uppsats kommer att jämföra de tio största aktivt förvaltade fonderna med inriktning 

mot Sverige.  Ett fondbolag får endast representera en fond i undersökningen. Detta för att 

öka diversifieringen i populationen. Detta har resulterat i att Swedbank som förvaltar både 

den femte största fonden, Swedbank Robur Sverigefond och den sjätte största, Swedbank 

Robur Sverigefond MEGA, endast kommer representeras i undersökningen med Swedbank 

Robur Sverigefond.  Fonderna är alla inriktade mot svenska large Cap- och mid Cap bolag. 

Samtliga av fonderna har även enligt Morningstar, MSCI Sweden NR USD som 

jämförelseindex.  

1.5 Disposition 
Det inledande kapitlet kommer introducera läsaren till ämnet genom en 

backgrundsbeskrivning av den Svenska fondmarknaden samt en problemdiskussion. Det 

andra avsnittet kommer forskningsansatsen och tillhörande metod att avslöjas samt kommer 

kraven för valet av populationen att klargöras. I kapitel tre kommer den svenska 

fondmarknadens utveckling att beskrivas. Samtidigt kommer uppsatsen redogöra vad som är 
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aktiv- respektive passiv förvaltning. Det är även i detta avsnitt som tidigare forskning i ämnet 

redogörs. Kapitel fyra presenterar resultatet av den gjorda undersökningen. En 

sammanställning av fondernas Alpha kommer att visas.  I det fjärde och sista avsnittet 

kommer en slutsats att göras och diskuteras från uppsatsen resultat   
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2. METOD                                                                                                                 
 

Uppsatsens andra avsnitt kommer förklara vilken metod som kommer vidtas för att 
möjliggöra ett svar på problemformuleringen. Vidare gives information om hur 
undersökningen kommer att genomföras samt relevant data. Identifiering av uppsatsens 
population kommer även göras. 

 

2.1 Undersökningsansats 
Syftet är att undersöka om de största svenska aktivt förvaltade fonderna genererar en 

överavkastning. Detta kommer att utredas genom en granskning av etablerad teori och 

forskning i kombination med statistisk metodik. Uppsatsen kommer att omfatta en 

kvantitativ undersökning där Jensens Alpha kommer att beräknas på de tio största 

Sverigefonderna.  

2.2 Val av metod 
Inledningsvis kommer en bakgrundsbeskrivning om den svenska fondmarknaden att 

genomföras. Under teoriavsnittet kommer en rad tidigare teorier och bevis inom ämnet att 

nämnas. Det kommer därefter genomföras en kvantitativ undersökning. Undersökningen 

avser att undersöka den riskjusterade nettoavkastningen i den utvalda populationen och 

jämföra den med den aktuella marknadsavkastningen. Genom att kombinera tidigare 

forskning med en aktuell undersökning, blir det enklare att uppnå en konkret slutsats.  

2.2.1 Undersökning 
Undersökningen kommer att granska fonderna i den valda populationen för att visa hur dess 

riskjusterade avkastning har varit från år 2001 till 2011. Resultatet kommer visa hur 

fonderna har presterat mot sitt jämförbara index och således visa om den aktiva 

förvaltningen i de valda fonderna har skapat mervärde.  Prestationsmåttet som har valts är 

Jensens Alpha, som är en av de vanligare måtten för att mätta prestationen på en fonds 

förvaltning. Det ansågs fördelaktigt att välja ett brett använt prestationsmått för att göra 

resultatet mer begripligt och användbart.  
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2.3 Identifiering av population 
Fonderna som ingår i undersökningen måste uppfylla ett antal kriterier: 

 att de är aktivt förvaltade fonder 

 att de är svenska aktiefonder som investerar i Sverige 

 att de har varit aktiva mellan perioden 2001 till 2011 

 att de innefattas av Morningstars Kategori™ Sverige 

 

Kriterierna är uppställda för att primärt avgränsa populationen. Därtill så är uppsatsens mål 

att undersöka hur svenska fonder har presterat på den svenska marknaden.  

 

Undersökningarna kommer endast att granska aktivt förvaltade fonder, då målet är att se 

hur dessa presterar gentemot sitt index, således undersökta om aktiv förvaltning skapar ett 

mervärde.  Det skall även påpekas att det under tidsperioden 2001 till 2007, har noterats en 

markant marknadsnedgång respektive marknadsuppgång. Det svenska OMX30 indexet 

tangerade sitt Maxivärde 1.321,56, 2007-07-13 och  sitt  Minimivärde 560,94, 2008-12-04.  

2.4 Insamling av data 
Insamlingen av datan för den kvantitativa undersökningen är inhämtade från Morningstar 

och Bloomberg. Materialet innehåller data som historisk avkastning, betavärden samt 

jämförelseindex. Fondernas rating kommer även de från Morningstar. 

 

2.5 Källkritik  
Datan kommer primärt från två källor: Primär data från de enskilda fondbolagen samt 

sekundär data från Morningstar och Bloomberg. Materialet från fondbolagen bedöms som 

tillförlitligt och korrekt. Likväl är Morningstar en ledande aktör inom fondinformation- och 

analys, en aktör vars tjänster används brett inom den internationella finanssektorn. Detta 

gäller även Bloomberg som har en erkänd ställning vad gäller finansiella nyheter och 

information. 
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3. TEORI                                                                                                                 
 

Teoriavsnittet kommer ge en grundläggande redovisning av fondmarknadens utveckling i 
Sverige samt redogöra några av de mer prominente forskningsstudierna. Vidare kommer en 
mer detaljerad förklaring om aktiv- respektive passiv förvaltning. Avsnittet kommer även 
skildra relevanta prestationsmått som kommer stå som grund inför den kvantitativa 
undersökningen. 

 

3.1 Fondmarknadens utveckling 
Sverige är idag en av de mest utvecklade länderna vad gäller handel med finansiella 

instrument. Detta bevisas i den stora procentuella andel av befolkningen som varje år 

investerar sitt kapital i finansmarknaden. Den absolut vanligaste sparformen i Sverige är 

fondsparande. Den första fonden i Sverige lanserades för 30 års sedan. Det var dock för 25 

års sedan som Allemansfonderna skapades. Något som skulle komma att revolutionera 

svenskt sparande och tag in kapitalförvaltning in i svenskens vardagsrum.  

  

Under de senaste tre decennierna 1980-, 1990- och 2000-talet har de finansiella 

marknaderna sett väldigt olika ut, således även utvecklingen på fondmarknaden. 1980-talet 

med dess avreglering av finansmarknaden resulterade i en ofantligt positivt börsutveckling, 

vilket även gav upphov till att allmänheten för första gången började få ett intresse för samt 

tillgång till finansmarknaden. 1990-talet inleddes med en djup kris inom fastighets- och 

banksektorn, för att avslutas med rekordhöga nivåer på marknaderna. Dessa nivåer skulle 

dock visa sig vara felaktiga ur ett värderingsperspektiv och hade skapats till stor del av 

kraftigt övervärderade IT-bolag. Slutligen insåg marknaden felaktigheterna i värderingarna 

och IT-bubblan sprack. Terrorattentaten den 11:e september 2001 fick också en betydande 

negativ inverkan på de globala marknaderna. Således sänkte världens riksbanker sina räntor 

för att stimulera ekonomin. Dessa räntor, som till dagens datum inte har återvänt till sina 

ursprungliga nivåer, gav upphov till mycket aggressiva finansmarknader. Detta gäller såväl 

börsutvecklingen, men även den allmänna expansionen av finans. Banker blev större, 

Venture Capital - bolag blev större, lånebolag blev större, sammanfattningsvis blev 

skuldsättningen större. 
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Effekterna av denna aggressiva expansion skulle vi se under år 2008 där en expanderande 

utlåning inom subprime-grade i USA resulterade i en oerhörd djup global finanskris1. 

 

I dagsläget finns det strax över 4 000 fonder på den svenska fondmarknaden och 

nettoförmögenheten uppgår till cirka 1 800 miljarder svenska kronor. För 30 års sedan fanns 

det omkring 20 fonder med ett totalt värde på 1 miljard svenska kronor. En enklare tillgång, 

den tekniska utvecklingen samt ett större utbud är några av de faktorer som står bakom det 

ökade sparandet. Det skall även poängteras att fondsparandets centrala roll i det svenska 

pensionssparandet även har haft effekt på det ökade sparandet i fonder. 

 

Figur 1: Andel av Sveriges befolkning (18-74 år) som sparar i fonder exklusive premiepension, % (Fondbolagens 

förening, TNS Porspera, 2009) 

 

 

Figur 2: Utvecklingen av fondförmögenheten i Sverige, 1959-2008, mdkr (SOU 1969:16, SCB, MoneyMate) 

                                                           
1
Fondbolagen (2012) 
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I början av 1990-talet bestod den svenska fondmarknaden enbart av aktiefonder samt 

räntefonder. Aktiefonderna stod för omkring 60 procent av den totala fondförmögenheten 

och räntefonderna för de resterande 40 procenten. Vid slutet av 1990-talet introducerades 

fonder som kombinerade aktie- och räntefonder, denna produkt skulle komma att kallas 

blandfonder. Några år efter blandfondernas introduktion var 19 procent av Sveriges 

fondförmögenhet investerad i denna hybrid. Det var också under just 1990-talet som det 

skedde en stor expansion på den svenska fondmarknaden, något som inte bara berörde 

utbudet av fonder, utan också mängden investeringskapital. Den starka utvecklingen på 

aktie- och finansmarknaderna var en betydande anledning till expansionen.  

 

Efter 2000-talets IT-krasch samt terrorattentaten i New York, USA såg Sverige och de globala 

finansmarknaderna en betydligt svagare utveckling än det förekommande decenniet. 

Utvecklingen hade gett upphov till en förflyttning från risk, detta vill säga förflyttning av 

kapital från aktiemarknaden till räntemarknaden. Från år 2000 till 2008 ökade andelen 

räntefonder med 18 procent samtidigt som aktiefonderna drabbades av en minskning med 

21 procent.  

 

 

 Figur 3: Fondförmögenheten fördelat på fondtyp, % (Moneymate, 2009) 
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Figur 4: Utvecklingen på aktie- och räntemarknaden 1980–2009-04-30, % (Riksbanken, SIX samt NasdaqOMX) 

 

Sverige är helt klart en av de mer utvecklade finansmarknaderna i världen. Enligt en rapport 

från European Fund Asset Management Association (EFAMA) hade Sverige under tredje 

kvartalet 2011 1,8 procent eller 138 miljoner Euro av den totala europeiska 

fondförmögenheten. Luxemburg har den största fondmarknaden i Europa med hela 26,5 

procent (EUR 2.03.,77 m). Detta följt av Frankrike 18,1 procent (EUR 1,383,895 m) samt 

Tyskland 14,4 procent (EUR 1.104.292 m)2. 

 

Den svenska fondmarknaden domineras av framförallt åtta bolag. Bland bankerna är det 

SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank som har majoriteten av fondförmögenheten. 

Försäkringsbolagen har även de genom AMF, Länsförsäkringar, Skandia och SPP en 

betydande del av Sveriges sparkapital. 

 

 
 
 

 
  

                                                           
2
 EFAMA (2011) 
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3.2 Förvaltningstyper och den Effektiva marknaden  

3.2.1 Aktiv förvaltning 

Valet av en fonds förvaltning styrs till stor del av den utvalda strategin samt förvaltarens 

uppfattning av marknaden och dess effektivitet3. Forskning visar att en aktiv strategi är 

rekommenderbar när det existerar felprissättningar i marknaden. Detta vill säga att det finns 

tillgångar som antingen är över- eller undervärderade. Huvudmålet när en investerare köper 

en andel i en aktivt förvaltat fond är oftast att fondbolagets förvaltning samt professionella 

kompetens skall erbjuda en högre avkastning än det aktuella marknadssnittet. Ett annat 

motiv till att placera kapital i en aktivt förvaltad fond är hur dessa fonder prissätts. Fonder 

med en aktiv förvaltning säljs till Net Asset Value (NAV) värdet. Något som innebär att 

fondbolagets utnyttjande eller icke utnyttjande av market timing ej inräknas i priset4. 

 

Fonder med aktiv förvaltning har en generellt högre standardavvikelse än passivt förvaltade 

fonder. Med denna högre riskfaktor kommer även förväntningar av högre avkastning men 

även högre förvaltningskostnader. De högre kostnaderna är en konsekvens av analysarbete 

samt en högre frekvens av handel inom fonden5. Aktiva fonder försöker generera värde för 

andelsinnehavarna på två sätt: (1) valet av en portfölj med värdepapper som förväntas 

prestera en maximal avkastning i förhållande till dess risk samt (2) övervakning och 

modifiering av portföljen enligt det aktuella marknadsläget. Genom att följa dess två 

strategier skall det vara möjligt att erhålla en överlägsen avkastning för andelsägarna i fråga 

jämfört med andra fonder eller index. Aktiv förvaltning är dock förhållandevis dyrt och 

skapar endast ett mervärde för investerarna om avkastningen är större än de ökade 

kostnaderna som fonden andelsägare ådrar sig6. 

 

Majoriteten av marknaders fonder är aktivt förvaltade, likväl investerar majoriteten av 

investerare i fonder med aktiv förvaltning. Den aktiva portföljförvaltaren har som 

målsättning att generera en bättre avkastning än den jämförbara marknadsportföljen. 

                                                           
3
 Elton och Gruber (1997), S. 1745-1759 

4
Gruber (1996), S. 806-809 

5
Blake, Elton och Gruber (1993), S. 374-403 

6
Shukla (2004), S.331-340 

 
 



16 
 

Genom aktiv analys och beslut vill fonden utnyttja potentiella konjunkturfluktuationer som 

existerar på en specifik marknad och/eller bransch. Förvaltaren bevakar kontinuerligt 

fondens utveckling samt de rådande marknadsförhållandena och är ständigt redo att reagera 

och korrigera sina beslut därefter. Förvaltare har oftast olika strategier för hur de skall 

åstadkomma maximal avkastning. Fonden kan välja mellan exempelvis små eller stora bolag 

eller fokusera sina köp av värdepapper till en specifik bransch. Förvaltares förmåga att 

prestera bättre än det jämförbara indexet eller marknadsportföljen begränsas oftast till en 

korts tidsperiod. Det är alltså mycket ovanligt att en förvaltare lyckas prestera bättre än 

marknaden under en längre tidsperiod. En aktiefond förvaltad av Manning och Napier Inc. 

presterade bättre än dess jämförbara index, i detta fall S&P 500 kontinuerligt i tio år från 

1998 till 2008. Detta är den längsta period som en amerikansk fond har åstadkommit en 

bättre avkastning än det jämförbara indexet7. 

 

I ett försök att prestera en bättre avkastning än marknaden använder förvaltare generellt två 

strategier: fundamental samt teknisk analys. Teknisk analys är brett använt bland 

fondförvaltare samt enskilda handlare, dock visar en del forskning att denna typ av analys ej 

resulterar i någon förbättrad avkastning. Förvaltare som använder teknisk analys anser att 

genom analys av historiska kursutvecklingar är det möjligt att finna mönster vilket i sig kan 

skapa prognoser för den framtida utvecklingen. Genom dessa prognoser kan man enligt 

teknisk analys finna mervärde, vilket resulterar i att specifika vinster endast uppnås genom 

studerande av historiska prisutvecklingar. Detta går dock emot tanken om effektiva 

marknader, tanken om att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information. Treynor 

och Ferguson anser att historiska priser i kombination med övrig relevant information kan 

skapa mervärde. Dock är det inte den icke-prissatta informationen som skapar mervärdet. 

Istället existerar de historiska priserna för att tillåta en effektiv exploatering. Värdet för 

informationen måste vara acceptabel med tanke på dess inverkan på aktiepriset. Samtidigt 

måste förvaltaren göra en bedömning om sannolikheten att marknaden redan har inräknat 

informationen.  

 

En stor del av världens förvaltare fokuserar på fundamental analys, detta vill säga en analys 

som fokuserar på exempelvis företagets verksamhet, tillväxt, bokslut, företagsledning samt 
                                                           
7
J.Leiser och S.Writer (2012) 
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generella och specifika nyheter. Det är vanligt att förvaltare kombinerar fundamental analys 

med olika multifaktormodeller för att skapa optimala portföljer sätt till systematisk risk. 

Arbitrage Pricing Theory är en vanlig modell som tillåter att den förväntade avkastningen av 

en tillgång kan bli modellerad som en funktion av varierande ekonomiska faktorer. År 1998 

utförde Jeffery Abarbanell och Brian Bushee en undersökning om fundamental analys kan 

resultera i avvikande avkastningar. Undersökningen skapade olika portföljer som tog 

tillgodoräkna exempelvis försäljningsmarginaler, försäljningskostnader, skattekostnader och 

personaleffektivitet. Dessa portföljer gav under tolv månader en onormal kumulativ 

avkastning på 13,2 procent. 

3.2.2 Passiv förvaltning  
Indexfonder och fonder med passiv förvaltning har blivit allt mer populärt på senare tid. En 

indexfond är vanligen kopplad direkt till ett specifikt index. Detta betyder att fonden köper 

in samma värdepapper som ingår i indexet och viktar även köpen enligt det valda indexet. 

Något som resulterar i att investerare i indexfonden kommer erhålla samma avkastning som 

indexet minus specifika avgifter.  Exempelvis försöker en av Handelsbankens indexfonder 

(Handelsbankens Sverigefond Index8) att efterlikna indexet SIXRX (SIX Return Index9) med 

syfte över tiden att ge en avkastning som skall överensstämma med indexet SIXRX så nära 

som möjligt.  Då en stor grad av förvaltningen av en indexfond kan automatiseras genom 

datorer, har indexfonder lägra förvaltningsavgifter än dess aktivt förvaltade alternativ.  

Elton och Gruber delar in den passiva förvaltningen i tre olika strategier: 

 Traditional indexing - Innehav av varje aktie i ett index motsvarande dess vikt  

 Synthetic indexing - En portfölj av ett specifikt antal aktier som historiskt 

korrelerat bäst med index  

 Enhanced indexing - Ägande av en grupp aktier med liknande karaktär som det 

specifika indexet. 

Den första strategin är den som oftast korrelerar bäst med det valda indexet och är mest 

kostnadseffektiv, den är dock mest tidskrävande av de tre alternativen. Det andra 

alternativet innebär att man genom en kvantitativ väljer ut de aktier som historiskt haft bäst 

korrelation med index. Den tredje och sista strategin försöker likna indexet genom att 

                                                           
8
 Handelsbanken Fonder AB (2012) 

9
 SIX Telekurs (2012) 
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procentuellt äga samma antal aktier som en specifik sektor eller industri.  Alltså, indexfonder 

kan skilja sig markant mellan varandra likaså deras avkastning. 

 

Även om indexfonder förvaltas passivt ställer det krav på förvaltarna i fråga. Det krävs 

hantering av in- och utflöden i fonden, utdelningar måste hanteras likväl skall det ständigt 

hållas likvidamedel till ett minimum eller utsatt gräns. Köp av värdepapper, eller snarare 

förändringar i fondens innehav skall även göras till en minimal kostnad. För att minimera 

kostnader finns det stor vikt i timingen av köp- och säljbeslut. När ett företag som ingår i ett 

index förändras i vikt eller helt försvinner, kommer det resultera i att alla fonder som följer 

det specifika indexet måste anpassa sina innehav. Således genom fondernas storlek skapa 

ett köptryck och stigande kurser vid tillkommande företag i indexet, samt säljtryck och 

sjunkande kurser när företag minskas eller försvinner från indexet. Svårigheten att förändra 

fondens innehav resulterar i svårigheter för fondens att korrelera till index. De avvikelser 

som finns mellan fonden och det aktuella indexet, positivt såväl som negativt kallas för 

tracking error:  

2. . [( ) ]p bT E E r r
 

Figur 5: Illustrerar formeln för Tracking Error 

 

där pr  står för avkastningen på portföljen och br visar avkastningen på det index som skall 

följas.  

 

Under perioden år 2006 till 2011 skiljer det sig tio procentenheter i avkastning mellan den 

bästa svenska indexfonden och den sämsta10. Denna skillnad förklaras till en viss del av 

skillnader i avgifter, dock står majoriteten av skillnaden för ett dåligt tracking-error, detta vill 

säga en dålig förvaltning. Anledningen till ett högt tracking-error kan vara stora och 

frekventa förändringar av företag inom det följda indexet eller stora innehav av likvider. 

 

Transaktionskostnaderna bland indexfonder som följer index med mer likvida aktier är 

relativt låga. Dock kan höga transaktionskostnader vara ett problem för indexfonder som 
                                                           

10
 Strandberg, J (2011) 
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följer mer illikvida index, exempel Mid Cap och Small Cap index11. De högra 

handelskostnaderna kan ge negativ effekt på fondens tracking-error.   

3.3 Den Effektiva marknaden  
Enligt den Effektiva marknadshypotesen (EMH) antas alla finansiella marknader att vara 

effektiva. Något som betyder att priset på en given tillgång återspeglar all tillgänglig 

information för den specifika tillgången. Alltså är det enligt EMH omöjligt att vinna över 

marknaden genom information som är tillgänglig. På en effektiv marknad där alla aktörer 

agerar rationellt, sett till den tillgängliga informationen, existerar det inga felprissättningar. 

Skapas det en tillfällig felprissättning på grund av irrationellt agerande, kommer detta 

korrigeras omedelbart av marknaden.  

 

Effektiva marknadshypotesen delas vanligtvis in i olika nivåer: ”Svag”, ”Semi-stark” och 

”Stark”. Den svaga nivån bedömer att priset på handlade tillgångar reflekterar all tidigare 

publicerad information. Det blir alltså omöjligt att förutsäga framtida prisförändringar 

genom att granska historiska. Vilket även ger upphov till att exempelvis teknisk analys ej 

fungerar. Den semi-starka nivån anser att priset reflekterar all historisk information samt 

tillgodoräknar ny publik information. En semi-stark nivå omöjliggör det att använda 

information som är tillgänglig för allmänheten, historisk eller ny till att förutsäga 

prisförändringar.  Alltså blir det omöjligt att genom användandet av information från 

exempelvis kvartalsrapporter, årsredovisningar och rekommendationer från analytiker skapa 

en framtida prisbild.  Vid en stark nivå av EMH reflekterar priset tidigare nämnd information 

samt tillgodoser icke-publik information. Detta vill säga att det blir omöjligt att använda 

någon form av information för att konsekvent generera vinster. Faktum är att vid en stark 

nivå skulle det ej vara möjligt att tjäna pengar på insider-information, då denna redan är 

tillgodosedd i priset12. 

 

 

Vid diskussion av den Effektiva marknadshypotesen dras ofta kopplingar till Random walk –

teorin. Teorin anser att det ej går att förutspå priset på en tillgång och att ett helt 

                                                           
11

 På den Svenska börsen NasdaqOMX har Mid Cap bolag ett börsvärde mellan 150 m Euro – 1000 m Euro 
medans Small Cap har ett värde under 150 m Euro. http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
12

 Holmén, M (2010)  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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slumpmässigt val av ett köp får ett likgiltigt resultat som ett analyserat sådant. Teorin 

förutsätter att prissättningen i varje tillgång är helt oberoende av varandra. Eugene Fama 

har gjort en jämförelse mellan tillgångars utveckling och en serie av slumpmässigt valda 

siffor. Slutsatsen var att aktier ej har något minne och att en akties historiska utveckling ej 

har någon inverkan på dess framtida progression13.  

 

Enligt nämnda hypoteser är det alltså omöjligt för portföljförvaltare att hitta felprissatta 

tillgångar med hjälp av allmän tillgänglig information. Vilket i sig skulle resultera i att 

förvaltare, eller åtminstone aktiva förvaltare ej skapar något mervärde och således är 

onödiga. Något som uppenbarligen talar för en mer passiv förvaltning med lägre 

omkringliggande kostnader. Den globala fondmarknaden kan emellertid anses ha en starkare 

effektivitet än övriga marknader på grund av dess hårda konkurrens. Det finns dock även ett 

flertal som ifrågasätter tanken om effektiva marknader. Till stöd används fakta som visar 

skillnader mellan fonders prestation och stabilitet. Hur kan vissa fonder ständigt prestera 

bättre än andra i en effektiv marknad?  Grossman14 och Grossman och Stiglitzanser hävdar 

att en perfekt effektiv marknad är en omöjlighet. Detta då en sådan marknad skulle radera 

nyttan av att insamla ny information, vilket i sig skulle utplåna poängen och viljan att handla. 

Ett faktum som slutgiltligen skulle radera marknader. Alternativt avgörs nivån av 

marknadseffektivitet i viljan från investerare att finna information och handla på den. Vilket 

betyder att missprissättning i en tillgång endast kommer att existera när det finns en 

tillräckligt stor vinstmöjlighet, mer specifikt en tillräckligt stor ineffektivitet för att 

kompensera för kostnaden av informationsinhämtningen och handeln. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
13

 Fama, E. F (1965), S. 87-90 

14
 Campbell, J.Y. Lo, A.W. och MacKinlay (1996), S. 24  
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3.4 Bevis och tidigare forskning  
Amerikansk forskning undersökte om man kunde finna bevis i hypotesen om att aktivt 

förvaltade fonder hade över presterat eller underpresterat sina jämförbara passivt 

förvaltade indexfonder under perioden år 1977 till 200515. Undersökningen granskade 831 

internationella fonder som delades in i åtta breda kategorier: Aggressive Growth (AGG), 

Growth Income & Equity Income (GIEI), Special Equity (SP), Small Company Equity (SCE), 

Corporate Bond (CB), Government Bond (GB), International Stock (IS) och Asset & Balanced 

(AAB). De motsvarande indexfonderna som dessa jämfördes emot inkluderade: Vanguard 

Index 500, Vanguard Total Bond Index, Vanguard Small Cap Index, Vanguard Total 

International Index och Vanguard Balanced Index.  Resultatet av undersökningen visade att 

indexfonder presterar bättre än aktiva fonder inom GIEI och AAB. Dock visade även 

resultatet att aktivt förvaltade fonder presterade signifikant bättre än motsvarande 

indexförvaltning vad gällde inriktningarna AGG, SP, SCE och IS: 

 

Tabell 1. Sammanfattning av R.Fortins forskning, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2000-talet gjordes även forskning om det fanns ett mervärde av att fondförvaltare 

koncentrerade sina portföljer17. Konventionell investerings- och portföljteori säger att man 

skall sprida risker och undvika en koncentration av en viss tillgång. Dock kan en förvaltare 

vilja öka sin koncentration inom en specifik tillgång om personen tror att denna kommer 

                                                           
15

 Fortin, R. Michelson, S. (2005), S. 6-8 
16

 AVEKS = Avkastning efter skatt.  
17

 Kacperczyk, M. Sialm, C. och Zheng, L. (2005), S. 31-32 

Kategori  Aktiva Total 

AVK 

Aktiva Total 

AVKES
16

 

Index Total 

AVK 

Index Total 

AVKES 

AGG 13,45 11,45 12,06 10,41 

GIEI 12,17 9,72 12,06 10,41 

SP 14,4 12,48 12,06 10,41 

CB 7,14 4,74 7,15 4,99 

GB 6,24 4,24 7,15 4,99 

SCE 14,62 13,03 11,71 9,69 

IS 8,17 7,37 5,87 5,29 

AAB 8,14 6,63 8,99 7,89 
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överträffa andra tillgångar eller om förvaltare har ett informationsövertag inom tillgången. 

Undersökningen baseras på relationen mellan industrikoncentration och avkastning på 50 

amerikanska aktivt förvaltade fonder inom olika sektorer under tidsperioden 1984 till 1999. 

Resultatet från undersökningen visade att portföljer med ett koncentrerat innehav till större 

del överträffade sitt index än diversifierade portföljer. Efter en analys av de aktuella 

fondernas köp- och säljbeslut, kunde även bevis finnas för att transaktioner inom de 

koncentrerade fonderna skapade ett större mervärde än de diversifierade. Granskningen 

nådde slutsatsen att aktiv förvaltning skapar störst mervärde bland fonder med ett mer 

koncentrerat innehav, men framförallt visade granskningen att det finns ett värde med aktiv 

förvaltning. 

 

År 2000 sammanställdes en granskning som gjordes av alla amerikanska fonder som 

existerade mellan den första 1:a januari 1975 och 31:a december 199418. I granskningen 

lades stor fokus på förhållandet mellan fondernas avkastning och dess kostnader. Man 

tittade även på fem olika attribut i varje enskild fond: (1) förmåga att välja aktier med högre 

avkastning än portföljen av alla aktier med samma karaktär, (2) avkastning som är kopplade 

till aktieinnehav, (3) transaktionskostnader som är kopplade till förvaltarens strategi, (4) 

kostnader för förvaltning av fonden och (5) skillnaden mellan bruttoavkastningen av en 

portfölj med enskilda aktier och kontant-/ränteinnehav och nettoavkastningen av fonden.  

 

Under de 20 år som undersökningen varade kunde man se ett antal tydliga trender: Tillväxt-

orienterade fonder hade blivit den mest populära sektorn, ett förmodat resultat av de höga 

avkastningarna från tillväxtaktier under samma period. Fonder hade rörts från att ha stora 

innehav av räntor och kontanter till att vara fullinvesterade i aktier. En klar trend var även 

att transaktionsaktiviteten hos den genomsnittliga fonden hade mer än dubblats från år 

1975 till 1994. Samtidigt är det viktigt att poängtera att transaktionskostnaden år 1997 var 

en fjärdedel av nivån som existerade 1975, en konsekvens av teknikutveckling samt sänkta 

transaktionskostnader på flertalet marknader. Den sista klara trenden var att den 

genomsnittliga kostnads-ration var något högre, bland annat på inträdet av mindre fonder 

(med högre kostnader) samt statliga regleringar.  

 
                                                           
18

 Wermers, R. (2000), S. 1689 
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Det slutgiltiga resultatet av undersökningen visade att fonder med innehav av en aktivt 

förvaltat aktieportfölj presterade bättre än sitt jämförbara index med 1,3 procent per år. 

Dock visade nettoavkastningen (avkastningen minskad med avgifter) att fonderna 

underpresterade sitt index med mer än en procent.  Av differensen på 2,3 procent står 0,7 

procent för minskad avkastning från icke-aktieinnehav, samtidigt som de resterande 1,6 

procenten står för fondens kostnader. Undersökningen visar även att hög-omsättnings 

fonder har en generellt bättre avkastning och har aktieinnehav som visar på betydligt bättre 

avkastning än motsvarande innehav hos låg-omsättnings fonder. Vad som skall understrykas 

är att undersökarna såg att en del av den förbättrade avkastningen hos hög-omsättnings 

fonder, berodde på kunskapen och förmågan hos förvaltaren.  

 

En studie som genomfördes av Princeton professorn Burton G. Malkiel undersökte 

förhållandet mellan aktivt förvaltade amerikanska fonder och S&P 500 indexet under 

tidsperioden år 1971 till 199119. Det primära målet med studien var att se om den 

amerikanska marknaden var effektiv och således om det fanns ett mervärde med aktiv 

portföljförvaltning.  Skulle marknaden anses vara fullt effektiv skulle de vara omöjligt för 

förvaltare att prestera bättre än det jämförbara indexet. Resultatet av undersökningen 

visade att det fanns klara bevis för att fondförvaltare tenderar att underprestera det 

motsvarande indexet såväl före som efter förvaltningsavgifter. Man kom även fram till att 

det inte finns några bevis där det enligt CAPM-modellen visar att ökad risk leder till 

förbättrat resultat. Faktum är att rapporten visar att det ej finns några bevis som visar på at 

det alls existerar en relation mellan risk och avkastning. Slutsatsen nås att det är mer 

fördelaktigt för investerare att investera i lågkostnads indexfonder istället för aktivt 

förvaltade fonder med dyra förvaltningsavgifter.  

 

I en tidig studie som gjordes mellan 1960 till 1969 granskade man den riskjusterade 

avkastningen på 123 amerikanska fonder. Resultatet visade att fonder med en högre 

riskprofil, presterade generellt bättre än fonder med lägre risk. Dock kunde man från studien 

inte se några bevis på att fonderna varken presterade bättre eller sämre än 

marknadsindex20. 
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 Malkiel, B.G. (1995) 
20

 McDonald, J. (1974), S. 325-333 
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Ji Ye gjorde en studie år 1996 som primärt visar skatteeffekterna på aktivt fondsparande i 

USA under 1980- och 1990 talet21. Dock vid en jämförelse mellan 355 stycken aktiva fonder 

och Vanguard 500 index skulle det visa sig att endast 14 procent av fonderna hade presterat 

bättre än index under tidsperioden 1989 till 1998. Under perioden 1984 till 1998 samt 1979 

till 1998 var det 5- respektive 22 procent av fonderna som presterat bättre än Vanguard 500 

index.  

Tabell 2. Sammanställning av Ji YE studie, 2000 

Fonders prestation mot Vanguard 500 - Index 

Period Bättre ∆ % Sämre ∆ % 

10 År 14 % +1,90 86 % -3,87 

15 År 5 % +1,10 95 % -3,76 

20 År 22 % +1,35 78 % -2,64 

 

3.5 AVGIFTER 
Hantering och förvaltning av fonder leder till en kostnad för fondbolaget. Kostnader uppstår 

vid transaktioner, analys, förvaring, marknadsföring, administration och förvaltning. Dessa 

kostnader täcks genom fondens avgifter.  Oftast kan man dela in fondens avgifter mellan 

transaktionella och periodiska. Särskilda fonder väljer att tag ut en köpavgift och/eller 

säljavgift från andelsägaren för att minimera fondens kostnader vid transaktioner. Bland de 

periodiska kostnaderna är det primärt förvaltningsavgiften som är nämnvärd. 

Förvaltningsavgiften är en procentuell del som dras från summan av det totalt förvaltade 

kapitalet. Det skall även påpekas att förvaltningsavgiften ständigt räknas bort från NAV-

kursen. Avgiften kan skilja sig markant mellan olika fonder. Primärt är det dyrare med aktivt 

förvaltade fonder än med passivt förvaltade indexfonder. Det kan även förekomma 

skillnader beroende på vilken inriktning fonden har. Generellt är det mer kostsamt med 

aktiefonder än räntefonder, likväl är det oftast högre avgifter bland Small - och Mid Cap 

fonder (f). I Sverige brukar aktivt förvaltade aktiefonder kräva avgifter från omkring 1,5 till 3 

procent. Detta kan jämföras med indexfonderna som vanligtvis har en årlig avgift på under 1 

procent. 
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 Arnott, R.D. Berkin, L. A. Ye, Jia. (2000) 
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 Det finns primärt två mått som visar kostnaderna som berör investerare:  

 Totalkostnadsandel (TKA) – Ett nationellt mått som visar de totala kostnaderna i 

procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. Begreppet inräknar 

förvaltningsavgifter, skatter och transaktionskostnader även courtage ingår 

 Total Expense Ratio (TER) - ett internationellt vedertaget mått för att visa totala 

kostnader rörande hantering av en fond. Dessa kostnader är primärt 

förvaltningsavgifter, men även transaktions-, juridiska- och redovisningskostnader. 

Total expense ratio visas i procent genom: 

 
 
 
Vid undersökning av alla Sverigefonder, det vill säga aktiva såväl som passiva fonder är 

medelvärdet under senaste fem åren av TER-talet 1,15 procent. Det kan jämföras med 

Tysklandfonder och Amerikanskafonder som under samma tid har TER-tal på 1,89 respektive 

1,57 procent.  

 

Enligt forskning gjord år 2001 av Karceski, Livington och O’Neal betalde en genomsnittlig 

fond i USA 0,27 procent av fondens förmögenhet i transaktionskostnader22. Det uppstår 

även en kostnad i form av den skillnaden mellan köp- och säljkurser, mer känt som spread 

costs. I en genomsnittlig fond uppkom spread costs till 0.38 procent. O’Neal framhäver att 

större fonder har en tendens att inverka på marknaden när de skall skifta positioner, något 

som kan leda till stora kostnader23. 
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 Karceski, J. Livingston, M. och O’Neal (2004) 
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 Ibid 
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3.6 Prestationsmått 

3.6.1 CAPM 
Capital asset pricing model (CAPM) baserar sig på att man genom granskningen av en 

tillgångs risk kan estimera dess framtida avkastning.  Om ett starkt samband existerar mellan 

risken och den estimerade avkastningen, tyder detta på att CAPM fungerar korrekt som 

modell. Finns det ett svagt samband mellan risk och avkastning betyder att CAPM modellen 

ej är tillförlitlig och aktuell undersökning bör således fortsättas. CAPM visar alltså att en 

fonds avkastning är i överensstämmer med dess risk: 

( ) ( ( ) )i f im m fE r r E r r
 

Figur 7: Illustrerar Capital Asset Pricing Model (W.Sharpe, J.Lintner och J.Mossin, 1964)
 

 

där ( )iE r  står för fondens förväntade avkastning, fr visar den riskfria räntan, β är riskfaktorn 

och mr är avkastningen för relevant marknadsindex.  

Den riskfria räntan representerar den avkastning en investerare skulle få i en riskfri placering 

enligt avsnitt 2.2.1.  

3.6.2 Betat 

Betat (β), även känt som finansiell elasitet visar det grundläggande förhållandet mellan risk 

och avkastning. Genom betat kan man hänvisa till volatiliteten en tillgångs avkastning har till 

den osystematiska risken och den systematiska risken. Det är också den sistnämnda risken, 

systematiska risken även kallat för marknadsrisken eller aggregerad risk som är av störst 

betydelse.  

 

Figur 8. Illustrerar volatilitet separerad i två olika risker, (J.Berk och P.DeMarzo, 2002) 
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Genom beräkning av betat avslöjas en tillgångs risknivå i relation till den aktuella 

marknadsrisken:   

( , )

( )

a p

a

p

Cov r r

Var r  

Figur 9. Illustrerar formeln för uträknandet av Betat 

 

där ar  står för en tillgångs avkastning, 
pr mäter avkastningen på portföljen och cov( , )a pr r  

representerar konvergensen mellan de olika typerna av avkastning.  

 

När man bedömer en marknads β-värde är det alltid 1. Detta vill säga om en tillgång har ett 

β-värde som är 1, är risken identisk med marknaden. Likväl om β är över 1 eller under 1, har 

tillgången högre respektive lägre risk än marknaden. 

3.6.2.1 Security Market Line 
Security Market line representerar relationen mellan risken som representeras av beta till 

den förväntade avkastningen. SML är ett mycket användbart verktyg för att bedöma om en 

tillgång erbjuder en tillräcklig avkastning sett till dess risk. Tillgångar som befinner sig under 

SML är övervärderade då investerare skulle godtag sämre avkastning för samma nivå av risk. 

Samtidigt är tillgångar som befinner sig över SML undervärderade då investerare skulle 

kunna förvänta sig bättre avkastning för likvärdig risknivå.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figur 10: Illustrerar relationen mellan risken enligt Beta och den förväntande avkastningen 
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3.6.2.2 Jensen Alpha 
Jensens Alpha har sin utgångspunkt i Security Market Line och mäter den avkastningen 

utöver den som producerats enligt CAPM. Alltså, den faktiska avkastning som avvikit från 

den riskjusterade avkastningen i det aktuella jämförelseindexet. Desto högre alfat är över 

noll, desto bättre har portföljen utvecklats i förhållande till dess riskprofil  

 

 

 

 

Figur 11. Illustrerar formeln för uträknandet av Jensens Alpha (Jensen, M. 1968) 

 

där itR står för avkastningen för perioden t, 
ftR representerar den riskfriaräntan, mtR visar 

marknadens avkastning för period t, är alfavärdet, β är fondens betavärde och ite är 

residual.   

 

Ett Alpha som är positivt brukar indikera att förvaltningen för portföljen hanterar 

marknadsrisken på ett kompetent sätt. Detta kan vara ett resultat av framgångsrika 

investeringsbeslut som gett en bra avkastning. Likväl kan det vara en ren slump att de gjorda  

investeringsbesluten resulterat i ett positivt resultat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

( )it ft i mt ft itR R R R e
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4. Resultat och Analys                                                                                                                 
 

Kandidatens fjärde del kommer populationen och detaljerna för framtagandet av Jensens 
Alpha att redovisas. Vidare kommer även resultatet av undersökningen att sammanställas 
och analyseras.. 

 

4.1 Population 
Valet av fonder baserades på de kriterier som nämnts i avsnitt 2.3. Samtliga tio fonder är 

inriktade mot Svenska Large-Cap bolag24 och representerar några av de största fonderna på 

den svenska marknaden25. Värt att nämna är att både banker och försäkringsbolag 

representeras i populationen. Fonderna har alla en fem stjärnig rating enligt Morningstar 

och förvaltar ett totalt kapital på över 90 miljarder kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Baserat på Morningstars fondkategorier  
25

 Baserat på fondförmögenhet 
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Tabell 3. Sammanställning av populationen (Morningstar, 2012)
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2001 -10,7 -5,15 -10,91 -10,4 -8,58 -11,6 -11,9 -18,3 -17,8 -10,9

2002 -34,94 -26,2 -35,3 -38,3 -21,5 -39,2 -37,2 -39,8 -40,6 -34,5

2003 30,55 30,78 33,48 33,3 23,35 29,53 31,85 30,96 32,78 32,86

2004 19,33 20,3 20,63 16,6 15,48 12,53 17,44 19,14 13,91 13,73

2005 34,21 37,17 36,74 29,8 31,27 35,69 31,46 33,16 32,7 35,01

2006 26,36 30,6 29,37 25,5 33,69 25,61 22,82 22,17 29,12 27,05

2007 -2,61 -3,85 -3,32 -3,65 -2,81 -0,96 -3,96 -3,82 -2,8 -3,62

2008 -39,9 -37,79 -41,02 -39,1 -33,3 -39 -35,1 -36,3 -38,2 -37

2009 53,6 54,91 56,32 54,1 49,88 54,18 48,42 50,24 53,2 53,92

2010 25,7 26,42 25,91 23,5 21,29 25,52 27,15 24,19 20,75 27,75

2011 -15,4 -14,79 -18,39 -16,1 -13,3 -15,5 -14,6 -12,9 -17,5 -21

2001 0,71 0,69 0,71 0,77 0,75 0,82 0,77 0,82 0,77 0,73

2002 0,9 0,81 0,9 0,92 0,73 0,92 0,96 0,91 1,07 0,84

2003 0,91 0,78 0,89 0,85 0,67 0,94 0,91 0,95 0,84 0,83

2004 0,86 0,88 0,9 0,88 0,76 0,89 0,87 0,89 0,88 0,82

2005 0,91 1,02 0,99 0,93 0,98 0,96 0,93 0,94 0,94 0,93

2006 0,95 0,91 0,97 0,93 0,96 0,9 0,93 0,87 0,95 0,93

2007 0,91 0,9 0,94 0,94 0,86 0,93 0,97 0,95 0,94 0,97

2008 1,03 1,02 1,03 1,01 0,96 1,02 1 1,01 1,01 1

2009 1,08 0,88 1,02 0,99 0,98 1,01 0,95 0,99 0,98 0,97

2010 1,06 1,06 1,08 1,07 0,99 1,07 1,03 1,03 1,1 1,09

2011 1,1 1,05 1,11 1,04 0,95 1,06 1,07 1,02 1,13 1,04

Alpha

2001 8,12 13,03 7,92 10,8 11,53 10,36 8,75 4,36 2,75 8,47

2002 -6,99 -1,48 -7,39 -9,38 0,37 -10,4 -6,95 -11,7 -7,04 -9,22

2003 -25,19 -17,43 -21,1 -19 -18,5 -28 -23,8 -27,1 -18,9 -18,2

2004 -10,2 -9,86 -10,17 -13,6 -10,9 -18 -12,4 -11,4 -16,3 -14,6

2005 26,69 28,94 28,71 22,2 23,3 27,86 23,85 25,49 24.99 27,35

2006 -12,22 -6,46 -9,98 -12,3 -5,28 -11,1 -15 -13,3 -9,48 -10,7

2007 -1,69 -2,98 -2,26 -2,63 -2,14 0,06 -2,79 -2,69 -1,74 -2,4

2008 13,2 14,75 12,1 13 15,92 13,55 16,44 15,99 13,99 14,44

2009 -11,35 1,92 -5,04 -9,93 -9,09 -6,56 -8,78 -9,37 -5,77 -4,47

2010 -7,42 -6,69 -7,82 -3,68 -9,68 -7,93 -4,1 -7,1 -13,6 -0,74

2011 4,34 3,97 1,54 2,58 3,53 3,97 4,16 5,19 2,33 -7,12

Avkastning i %

Beta
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4.2 Jämförelseindex 

Jämförelseindexets avkastning redovisas årligen under perioden 2001 till 2011. Det valda 

jämförelseindexet är Morgan Stanley Capital International Sweden NR USD (MSCI Sweden 

NR USD). Indexet återlägger utdelningar och prissätts i US dollar. MSCI Sweden är det 

vanligaste jämförelseindexet bland marknadens Sverigefonder och agerar som ett 

benchmark.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Tabell 4. Årliga avkastningen på MSCI Sweden NR USD (Bloomberg, 2012) 

 
 

 
 

Figur 12. Illustrerar avkastningen på MSCI Sweden USD från 2001 till 2011 (Bloomberg, 2012) 

 

MSCI Sweden USD 

År  Pris Förändring i % 

2001 3.046,86 -28,147 

2002 2.088,07 -31,468 

2003 3.360,92 60,958 

2004 4.503,24 33,988 

2005 4.867,91 8,098 

2006 6.839,02 40,492 

2007 6.746,02 -1,359 

2008 3.276,01 -51,438 

2009 5.247,04 60,166 

2010 

2011 

6.887,99 

5.661,66 

31,273 

-17,800 
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4.3 Riskfria räntan  
Under perioden 2001 till 2011 hade en svensk 3-månaders statsskuldsväxel ett genomsnitt 

på 2.48 procent. Den högsta genomsnittsnoteringen gjordes 2002 med 4.07 procent och den 

lägsta noteringen gjordes 2009 med 0.39 procent. Valet av 3-månaders statsskuldsväxel 

baserar sig på att dess längd är välanpassad till fondsparande. Detta kan även bevisas genom 

att flera fondbolag kräver extraavgifter från placeraren vid uttag som görs innan tre 

månaders investering.  

 

Svensk statsskuldsväxel 3-månaders löptid 

År Riskfri ränta i % 

2001 4,00 

2002 4,07 

2003 3,03 

2004 2,11 

2005 1,71 

2006 2,33 

2007 3,55 

2008 3,92 

2009 0,39 

2010 0,51 

2011 1,64 

 
Tabell 5. Årliga avkastningen på Svensk statsskuldsväxel 3-månader (Sveriges Riksbank, 2012) 

4.4 Sammanställning av Alpha 
 

Jensens Alpha har beräknats med populationens avkastning, populationens betavärde, den 

riskfria räntan i form av en svensk 3-månads statsskuldsväxel och marknadsavkastningen 

som representeras av MSCI Sweden USD. Sammanställningen visar totalt 110 Alpha. Av 

dessa 110 är 42 positiva och 68 är negativa.  

Tabell 6. Sammanställning av populationens Alpha 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALT

Positiva 10 1 0 0 10 0 1 10 1 0 9 42

Negativa 0 9 10 10 0 10 9 0 9 10 1 68

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
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Vid en närmare granskning av sammanställningen ser man ett homogent mönster. De år som 

fonderna överpresterar sina index är samtliga Alpha positiva. Likväl när populationen 

underpresterar visar nästan alla negativa Alphan.  Undantagen är 2002 där Carnegie visar ett 

positivt Alpha, 2007 med Handelsbanken Sverigefond, 2009 med AMF Aktiefond Sverige och 

2011 där Skandia Aktiefond Sverige är den ända fond som visar ett negativt Alpha. Den 

gemensamma nämnaren till dessa undantag är att fonderna i fråga oftast har påvisat ett 

bättre resultat än populationens genomsnitt. 

 

 Det är svårt att finna klara och otvivelaktiga trender i resultatet. Fondernas förvaltning har 

underpresterat i både år med stora uppgångar som tider med kraftiga nedgångar. De år där 

fonderna presterar bättre än sitt jämförelseindex är 2001, 2008 och 2011. Både 2001 och 

2011 med sina -28 procent respektive -17.8 procent är år med läge volatilitet än 

genomsnittet under perioden. År 2008 var året då finanskrisen gav sig till känna och 

resulterade i en kraftig nedgång. Under detta år noterar MSCI Sweden USD periodens 

bottennotering på -51.44 procent. Detta kan ställas mot populationens genomsnittliga 

avkastning på -38 procent under samma år. 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION                                                                                                         
 

I det femte kapitlet kommer en slutsats dragas från uppsatsens resultat. Det sista avsnittet 
ämnar även svara på de inledande frågeställningarna. 

 
 

Tidigare forskning har visat ett mycket blandat resultat rörande aktivt förvaltade fonder och 

deras resultat.  Treynor visade i sin forskning att en majoritet av fonder presterade sämre än 

index. Samtidigt visade Kaxpercxyk, Sialm och Zheng att det finns ett mervärde med aktivt 

förvaltning och att fonder ofta överpresterar sina index. Det skall dock nämnas att den 

tidigare forskning som är nämnd i uppsatsen är baserad på den internationella- eller den 

amerikanska fondmarknaden. Anledningen till att ingen svensk forskning har påvisats beror 

till stor del på bristen av den. Dock är världens finansiella marknader till stor grad 

korrelerade, ett faktum som gör att forskningen anses vara applicerbar.  

 

Den undersökning som genomfördes där fonderna Alphavärden beräknades visade ett 

relativt entydigt resultat. Under den valda perioden 2001 till 2011 var 68 av totalt 110 Alpha 

negativa och de resterande 42 positiva. Ett resultat som talar för att fonderna ej har 

överpresterat sina index sett till avkastning och risk.  

 

Det kan föras en diskussion om varför resultatet är vad det är. I analysen nämns volatiliteten 

som en faktor till det låga antalet positiva resultat. En hög volatilitet gör det svårt för en 

förvaltare att analysera marknaden och senare investera i den. Detta påverkar aktiefonder 

kraftigt då dess investeringsmöjligheter för att hantera en hög volatilitet oftast är limiterade, 

det vill säga, de har ej har någon möjlighet att exempelvis taga korta positioner eller 

införskaffa annat portföljskydd. De Sverigefonder som populationen består av påverkas även 

genom att marknaden de agerar på har ett limiterat utbud med några tiotal aktier.  

 

Under teoriavsnittet beskrivs hypotesen om den effektiva marknaden, hypotesen om att 

priset i en tillgång reflekterar all tillgänglig information. Resultatet från undersökningen talar 

emot hypotesen som indirekt talar för att aktiva investeringsbeslut ej kan överprestera den 

generella marknaden. Det har dock gjorts ett flertal historiska undersökningar som även de 

har visat på bevis som talar emot hypotesen om en effektiv marknad.  Grossman, Grossman 
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och Stiglitzanser ansåg att om hypotesen stämde skulle det radera viljan för att handla, 

således skulle en fungerande marknad ej kunna existera.  Det går dock inte att förneka den 

forskning som påvisar att hypotesen faktiskt existerar. Inte heller går det att ignorera 

resultatet från uppsatsens undersökning. Med resultatet i bakhuvudet blir det intressant att 

diskutera hur dagens marknader, där nästan all information läses i realtid, via mobiltelefon 

eller dator, påverkar möjligheten att hitta felprissättningar i marknaden. Är det möjligt för 

fondförvaltare att finna aktier som är övervärderade eller undervärderade i en tid där alla 

ser marknaden med samma ögon och hastighet? Även om nu dessa felprissättningar 

existerade i stunden, kan man fråga sig hur enkelt de går att utnyttja sätt till den mängd 

kapital en fond måste investera. 

 

Under det tredje avsnittet nämns forskning gjord av Burton G Malkiel. Malkiels undersökte 

förhållandet mellan aktivt förvaltade fonder och S&P 500 index från 1971 till 1991. 

Forskningen fann flertalet bevis för att fondförvaltare tenderar att underprestera sina 

motsvarande index, såväl före- som efter förvaltningsavgifter. Man fann inte heller någon 

korrelation mellan risk och avkastning. Detta resultat är intressant då undersökningen som 

är genomförd i uppsatsen visar att fonder har svårt att prestera bättre än sitt 

jämförelseindex. Fonderna i populationen har likt andra aktivt förvaltade fonder, en högre 

standardavvikelse än motsvarande indexfonder. En risk som enligt undersökningen ej har 

resulterat i en bättre avkastning. Ett resultat som alltså är i linje med Malkiels studie. 

 

Den undersökning som har gjorts visar den riskjusterade avkastningen på tio av de största 

Sverigefonderna under perioden 2001 till 2011. Resultatet visade entydigt att de undersökta 

fonderna har ej har skapat en överavkastning för sina investerare. Det skall även nämnas att 

detta har gjorts under en period som har representerats av såväl en stark som också en svag 

aktiemarknad. Potentiella Påverkningar på resultatet har nämnts i slutsatsen. Exempelvis kan 

den höga volatiliteten försvårat analysarbetet och således gjort det svårt att fatta långsiktiga 

investeringar.  

 

Skall man jämföra resultatet mot tidigare forskning går det ej att finna någon entydig 

koppling. Detta då denna, som tidigare nämnts, är mycket blandad. Om man dock granskar 

resultatet från undersökningen visar den på att några av de största Sverigefonderna sällan 
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presterar bättre än sitt marknadsindex. Dessa fonder förvaltar kapital från såväl andra 

fonder som stiftelser som pensionen och lönen från den arbetande svensken. När någon av 

dessa investerar i en fond förväntas de få en högkvalitativ förvaltning med motsvarande 

avkastning. De förväntar sig inte att få en avkastning som är sämre än 

marknadsavkastningen.  

 

Jag hävdar inte att svenska storbanker och försäkringsbolag gör ett dåligt analysarbete. 

Istället bör man fråga sig om det är möjligt att över en längre period prestera bättre än 

marknaden? Dagens marknader reagerar genom utvecklad teknologi betydligt snabbare än 

vad de tidigare gjorde. Något som gör det svårare att finna felprissättningar i marknaden. 

Den svenska aktiemarknaden är en relativt liten sådan i jämförelse med andra, något som 

gör att det finns färre möjligheter att prestera bättre än index. Denna uppsats har valt att ej 

fokusera på fonders avgifter, dock skall det nämnas att de undersökta fonderna med deras 

förvaltnings avgifter tillsammans med deras bevisade avkastning blir ett ineffektivt och dyrt 

sätt att spara. 
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