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Sammanfattning 

 

Titel                         Fondförvaltning 

Egenskaperna som skapar mervärde för placeraren 
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Den svenska individens tillgångar slussas till allt större del till den växande fondmarknaden. 

Ett stort antal nya aktörer tar större plats på marknaden och ett mycket bredare utbud av 

varierande placeringsalternativ har framkommit. Dessa nya omständigheter har skapat en stor 

kunskapsbrist hos placeraren. Det är svårt att ta ett välgrundat beslut om hur ens kapital bör 

placeras. Samtidigt har fondförvaltarnas arbete ifrågasatts. Många undrar om det är trovärdigt 

att dessa professionella investerare kan leverera placeraren en högre förräntning. 

 

Denna uppsats undersöker hur förvaltare kan skapa mervärde i form av högre avkastning till 

sina placerare. Vilka aspekter av en fond och dess förvaltning har en stor påverkan på den 

kommande avkastningen? Tanken är att en placerare ska kunna utnyttja arbetets resultat för 

att underlätta valet av hur dess kapital bör förvaltas. För att hitta svar på frågorna gjordes en 

djupgående studie av en aktiefond som har haft en god relativ avkastning samt har en 

annorlunda förvaltningsstrategi. Vidare har även två erfarna förvaltare intervjuats. 

 

När man som placerare letar efter en placering som kan genera högre avkastning än index är 

det viktigt att hitta en fond vars strategi avviker från de vanliga. En fond som har en tydlig 

investeringsuniversum med ett begränsat antal innehav baserat på förvaltarnas erfarenhet och 

kunskap. Fonden ska ha aktiv förvaltning och justera innehavens storlek samt 

marknadsexponeringen. Att förvaltarna har rätt typ av incitamentsstruktur för att undvika 

negativ riskaversion är av stor betydelse. 
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Abstract 

 

Title    Fund Management  

Properties that create value for the investor 

Author     Marko Moshtaghi 

Department   Department of Real Estate and Construction Management 

Centre for Banking and Finance 

Supervisor     Björn Berggren 

Thesis number   132 

Keywords Funds, fund manager, added value 

 

The Swedish individual's assets are more and more channeled to the growing fund market. A 

large number of new players are entering the fund market and a much wider range of different 

investment alternatives have emerged. These new circumstances have created a great lack of  

knowledge in the private investor. Most of the private investors are not capable  

to take an informed decision about how their assets should be placed. Meanwhile, a wave 

of questioning of fund managers' work has emerged. Many wonder if it is a reasonable belief 

that these investment professionals can deliver a higher return. 

  

This paper examines how managers can add value in the form of higher returns for there 

investors. What aspects of a fund and its management have a major impact on future returns? 

The goal with this paper is that an investor should be able to utilize the results in order to 

assist in the choice of how their assets should be managed. To answers these questions I have 

conducted a study of a fund that had a good relative return and has a different management 

style. Furthermore, two experienced managers have been interviewed.  

 

When you as an investor are looking for an investment that could generate a higher 

return than the index, it is important to find a fund that deviates from the masses. A fund that 

has a clear investment universe with a limited number of holdings based on the 

managements experience and knowledge. The fund management should also have an active 

management and adjust the sizes of the individual holdings, and market exposure. It is further 

imperative that the managers have the right kind of incentive structure to avoid negative risk 

aversion.  
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Förord 

 

Den här kandidatuppsatsen har varit det avslutande momentet av mina studier 

på Kungliga Tekniska Högskolans kandidat program med inriktningen 

Fastighet och Finans. Arbetet har skrivits under den andra halvan av 

vårterminen 2012 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Björn Berggren som varit till stort 

stöd och till mycket hjälp under arbetets gång. Jag vill även tacka Tellus Fonder 

AB med Jan Petterson, Stefan Franzén samt Gabriel Gemmel för möjligheten av 

att via en praktikplats fått följa deras dagliga verksamhet som fondförvaltare. 

Denna insyn har varit mycket givande och bidragit med mycket för detta arbetes 

slutförande. 
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Marko Moshtaghi 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

Innehållsförteckning  

 
1. Introduktion           7 

1.1 Bakgrund         7 

1.2 Syfte          8 

1.3 Metod         8 

1.3.1 Val av metod       8 

1.3.2 Kritik till metod      9 

1.3.3 Den kvalitativa undersökningen    9 

1.4 Avgränsning        10 

1.5  Disposition        11 

 

      2. Marknaden och dess aktörer        12 

2.1 Aktiemarknaden         12 

2.2 Svenska fondmarknaden       12 

      2.2.1    Fondbolagens verksamhet     12 

      2.2.2    Sparandet i fonder      14 

      2.2.3    Ett diversifierat sparande      14 

      2.2.4    Från nationella till globala placeringar   15 

      2.2.5    Ökad konkurrens på fondmarknaden   15 

 

3. Teoretiskt ramverk          16 

3.1 Effektiva marknadshypotesen       16 

3.1.1    Förutsättningar för den effektiva marknadshypotesen 17 

3.1.2    Drivkraften bakom hypotesen    17 

3.1.3    Tre olika nivåer av effektivitet     18 

3.2 Prisrörelser är random walk       19 

3.3 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen    19  

      3.3.1   Småbolagseffekten      20  

      3.3.2   Marknadens överreaktioner     20 

      3.3.3   Överdriven volatilitet på aktiekurser     21 

      3.3.4   P/E tals effekten       21 

      3.3.5  Summering av kritik      22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

    4. Redovisning av undersökning        23 

4.1 Exempel på lyckad fondförvaltning      23 

      4.1.1   Investerings universum     24 

      4.1.2   Exponering       25 

      4.1.3   Fokuserad portfölj       25 

      4.1.4   Incitamentsstruktur      26 

4.2 Summering av intervjun        27 

      4.2.1   Inte jaga trender       28 

      4.2.2   Förvaltarnas mentalitet      28 

      4.2.3   Utnyttjande av inperfektioner     29 

      4.2.4   Begräsningar hos fonder      30 

  

5. Analys           31 

5.1 Aktiv portfölj         31 

5.2 Aktivt förvaltning        33 

5.3 Incitament och risktagande       35 

5.4 Förvaltarnas bakgrund        36 

5.5 Antal förvaltare         37 

 

6.  Slutsats          38 

     Källor           41 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

Del 1 - Introduktion 

I denna del presenteras bakgrunden till uppsatsen samt varför frågeställningen är relevant. 

Även syftet och metoden för arbetets genomförande beskrivs. Därefter följer en presentation 

av avgränsningar samt dispositionen för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Den svenska fondmarknaden har under de senaste decennierna vuxit lavinartat. 

Den svenska placerarens tillgångar slussas till allt större del till denna typ av sparande. För 

privatpersoner handlar det om både privat sparande samt friheten av att få placera sitt eget 

pensionssparande. Ett stort antal nya aktörer tar plats på marknaden och ett mycket bredare 

utbud av varierande placeringsalternativ har skapats.  

 

Dessa nya omständigheter har skapat en stor brist på kunskap hos de privata placerarna. De 

beslut som tas över det egna kapitalet kommer få mycket stor inverkan för en person, 

samtidigt som både intresset och kunskapen för att kunna ta ett välgrundat beslut är för den 

stora massan är begränsad. Besitter man inte den kunskap som krävs för att förvalta det egna 

kapitalet finns alternativet att betala för denna tjänst genom att investera i en investeringsfond 

som i sin tur placerar spararens kapital. Det finns därför ett behov för individen att få bättre 

uppfattning om hur olika fonder arbetar och hur dessa skillnader kan påverka den framtida 

avkastningen. 

 

Allt oftare läser man i tidningar att ”pilkastande apor” eller andra till synes helt slumpmässiga 

strategier kan prestera lika bra som professionella investerare och förvaltare. Kritiken över 

stora bonusar och höga löner hos finanseliten har skapat en våg av ifrågasättande av 

fondförvaltarnas arbete, då dessa alltför sällan - trots deras avgifter - kan leverera den 

avkastning som de haft som mål för placerarna. 

  

Att det finns investerare som levererar högre avkastning än index är det ingen tvekan om. De 

verkar även ha funnit strategier och metoder för att skapa mervärde för placerarna. För att en 

placerare ska kunna hitta rätt typ av fond och förvaltning måste man veta vilka dessa 

strategier och metoder är.  
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1.2 Syfte 

 
Denna uppsats syftar till att analysera hur förvaltare kan skapa mervärde i form av högre 

avkastning till sina placerare. Arbetet undersöker hur fondförvaltares arbete utförs och vilka 

strategier dessa använder sig utav för att försöka slå marknaden. Hur hänger dessa ihop med 

akademisk teori och vad visar historisk statistik om dessa samband. 

 

Tanken är att en placerare ska kunna utnyttja arbetets resultat för att underlätta valet av hur 

dess placerade kapital bör förvaltas. När man letar efter en fond, ett fondbolag eller en 

förvaltare ska man vilka egenskaper hos dessa är viktiga att undersöka. Vilka egenskaper är 

det som kan få en stor inverkan på den framtida avkastningen. 

 

De centrala frågeställningarna i arbetet är: 

 Hur skapar förvaltarna mervärde för sina placerare? 

 Har alla aktörer samma möjligheter till detta? 

 Vilka aspekter av en fond och dess förvaltning ska en placerare undersöka innan 

denne gör sitt val? 

 

1.3 Metod  

1.3.1 Val av metod 

För att svara på de frågeställningar som tidigare presenterats har jag i mitt arbete utgått från 

en deduktiv vetenskapsteoretisk metod. Detta har gjorts genom att det relevanta teoretiska 

ramverket undersökts. Därefter har de förutsättningar samt konsekvenser som detta ramverk 

bygger på prövats för att se hur väl dessa stämmer överens med verkligheten. (Molander 

2003)  

 

Den egna analysen har byggt på en kvalitativ metod där djupgående intervjuer samt 

deltagande observationer har genomförts. (Holme 1997). I och med den kvalitativa metoden 

har graden av strukturering varit mindre jämfört med en kvantitativ metod. Jag har således 

inte varit bunden av bestämda riktlinjer utan metoden har möjliggjort djupare undersökning. 

(Alvesson & Sköldberg 2008). 
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1.3.2 Kritik till metod  

Metoden jag använt mig av bygger på en starkt induktivt förfaringssätt där slutsatserna främst 

bygger på empiriska erfarenheter. Mina slutsatser bygger på en begränsad mängd 

observationer vilket givetvis begränsar möjligheten att dra allmänna slutsatser. Arbetet hade 

kunnat utföras med både fler kvalitativa undersökningar samt kompletteras med mer 

omfattande kvantitativa undersökningar. Detta har dock inte varit möjligt med tanke på de 

begräsningar av tid och omfång som ett kandidatarbete har. Trots dessa begränsningar i 

metoden har jag ansett den valda metoden vara den bästa möjliga. 

 

1.3.3 Den kvalitativa undersökningen 

Den kvalitativa undersökningen jag utfört bygger på dels deltagande observationer från 

fondbolaget Tellus Fonders arbete i form utav förvaltningen av fonden Midas Aktiefond, 

samt en djupgående intervju med två av bolagets förvaltare. Detta arbete har fått stöd av en 

extensiv litteraturstudie. 

 

Deltagande observationer 

Under arbetets gång har jag haft möjligheten att praktisera på fondbolaget Tellus Fonder AB 

där jag har fått en mycket bra inblick i den praktiska tillämpningen av mitt ämnesområde. 

Under mitt dagliga arbete har jag fått en god bild över hur en fondförvaltare vanligen arbetar 

samt hur förvaltningen på detta bolag särskiljer sig från andra typer av fonder. Genom att 

följa de dagliga rutinerna samt djupgående studera de för fonden Midas gällande 

fondbestämmelser och informationsmaterial har fondens förvaltningsstrategi kunnat 

identifieras. Midas är även en fond som har presterat mycket bra senaste fem åren, samt att 

den har en investeringsstrategi som skiljer sig mycket från de vanligaste på marknaden. Detta 

är de främsta skälen till att jag valt denna fond att fördjupa min undersökning på. 
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Djupgående intervju 

För att få en djupare insikt om hur fondförvaltare resonerar kring fondförvaltningsarbetet och 

finansmarknaden den omgärdas av, har jag intervjuat två fondförvaltare med mångårig 

erfarenhet. Dels har jag intervjuat Jan Petterson som är förvaltare för fonden Midas samt 

Gabriel Gemmel, tidigare förvaltare av SEB Europafond och som nu arbetar på Tellus fonder. 

Intervjun har skett under ett tillfälle där ett stort antal öppna frågor diskuterats fritt. 

Anledningen till detta var att inte begränsa den information som de intervjuade personerna 

kunde delge sig av. Med allt för specifika frågor kan många intressanta svar gås miste om. 

Valet av de intervjuade personerna motiveras med att de har en bred och mångårig erfarenhet 

av finansbranschen samt fondförvaltning. Detta bör ge en bredare och mer nyanserad bild 

samt mer korrekta reflektioner. 

 

Litteraturstudie 

För att få förståelse för det teoretiska ramverket samt för de aspekter jag velat undersöka har 

jag läst ett flertal tidigare arbeten och undersökningar. Även litteratur med kvantitativa 

utgångspunkter har även använts som stöd i analysen för mina kvalitativa observationer. 

Litteraturen kommer främst från erkända källor i form av ekonomiska journaler eller 

uppsatser från internationella universitet. Således har jag bedömt dessa källor som mycket 

goda och deras trovärdighet som stor. 

 

1.4 Avgränsning 

 
Med begränsad tid samt omfång i arbetet har fokus i detta arbete varit på fonder med fokus på 

aktier. Det finns ett brett urval av dessa med en lång historia, vilket både underlättar 

undersökningen samt visar att det är ett viktigt område att belysa. Med mervärde anses endast 

högre avkastning, övriga fördelar med att ha en förvaltare bortses helt i detta arbete. Jag utgår 

även från en placerare med långsiktig placeringshorisont.  
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1.5 Disposition 

 
Del 2 - Marknaden och dess aktörer 

Denna del introducerar läsaren för den omgivande finansiella marknaden samt utvecklingen 

hos denna som skapat behovet av den undersökning jag genomfört i denna uppsatts. Först 

presenteras aktiemarknaden samt fondbranschens del i denna. Sedan presenteras olika typer 

av fonder samt hur det svenska sparandet i dessa har utvecklats under de senaste decennierna.  

 

Del 3 - Teoretiskt ramverk 

I denna del presenteras till läsaren den befintliga teoretiska bakgrunden som dominerar 

dagens akademiska uppfattning, den effektiva marknadshypotesen. Därefter presenteras 

kritiken till denna teori i form av ett antal anomalier som observerats på marknaden. Denna 

del ska vidare öppna upp för uppsatsens frågeställning. 

 

Del 4 - Redovisning av undersökning  

I denna del beskrivs den undersökning som jag genomfört av aktiefonden Midas 

som Förvaltas av Tellus Fonder AB. Fondens strategi beskrivs genom att de aspekter som 

varit bidragande faktorer till fondens goda utveckling lyfts fram. Därefter följer en 

redovisning av intervjuerna med förvaltaren Jan Petterson samt hans kollega, tidigare 

förvaltare av SEB Europafond, Gabriel Gemmel.  

 

Del 5 - Analys  

I denna del presenteras de analyser jag gjort. Resonemangen bygger på den uppfattning jag 

har fått efter att djupt undersökt dessa aspekter genom den egna kvalitativa undersökningen. 

Stöd för mina resonemang har jag hämtat av tidigare utförda kvantitativa undersökningar.  

 

Del 6 - Slutsats  

I detta avsnitt kommer en kortfattad slutsats att framställas utifrån de tidigare avsnitten. 

Slutsatsen kan ses som ett svar till den problemformulering och frågeställningar som 

uppsatsen haft som mål att besvara. 
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Del 2 - Marknaden och dess aktörer 

Denna del introducerar läsaren för den omgivande finansiella marknaden samt utvecklingen 

hos denna som skapat behovet av den undersökning jag genomfört i denna uppsatts. Först 

presenteras aktiemarknaden samt fondbranschens del i denna. Sedan presenteras olika typer 

av fonder samt hur det svenska sparandet i dessa har utvecklats under de senaste 

decennierna.  

 

2.1 Aktiemarknaden 

Aktiemarknaden stöder finansmarknaden med viktiga funktioner. Det främsta är att omvandla 

sparande till finansiering. På aktiemarknaden kan investerare förmedla sitt sparade kapital till 

företag som är i behov av det. Aktieägandet i Sverige är omfattande, av de totala 

investeringarna på aktiemarknaden utgörs 13 % av de svenska hushållens direkta 

aktieinnehav.(Sveriges Riksbank 2011) Hushållen äger även aktier indirekt genom 

investeringsfonder, försäkringar och pensionssparande. Bland de finansiella investerarna 

finns även ett antal mellanhänder som i första hand inte ägnar sig åt kapitalförsörjning. Dessa 

är försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder. Även om deras verksamheter skiljer sig 

åt, är de alla viktiga placerare. Istället för att placera egna pengar, ansvarar dessa bolag för att 

förvalta andras pengar. De tillgångar som staten har avsatt för att täcka sina 

pensionsåtaganden förvaltas av de statliga pensionsfonderna. Privata fondbolag förvaltar 

allmänhetens privata sparande. De bankägda fondbolagen dominerar den svenska 

fondmarknaden och svarar tillsammans för 60 procent av fondmarknaden.(Sveriges Riksbank 

2011)  

 

2.2 Svenska fondmarknaden 

2.2.1 Fondbolagens verksamhet 

Fondbolag administrerar och förvaltar kapital i värdepappersfonder. Varje fondbolag erbjuder 

vanligen ett antal olika fonder med varierande placeringsinriktningar. Fondbolagen samlar de 

institutionella placerarnas samt privatpersoners medel i fonderna och förvaltar dessa enligt 

fondbestämmelserna. I fondbestämmelserna framgår vilken typ av fond det är, vad den har 

för placeringsinriktning, risknivå och avkastningsmål. Det är även fondbestämmelserna som 

sätter begräsningar på fonden och dess förvaltare. En fond kan ha väldigt strikta regler om 

vilka typer av instrument som får innehas samt hur ofta dessa får omsättas. För detta arbete 

som förvaltaren utför betalar man som placerare en avgift. Avgiften är vanligen en 
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procentsats av det förvaltade kapitalet. En prestationsbaserad del kan tillkomma som baseras 

på avkastningen i fonden. Förvaltarnas uppgift är att skapa ett positivt alfa för placeraren. 

Alfa är ett riskjusterat mått på den aktiva avkastning på en investering. Det är avkastning som 

överstiger ersättningen för den tagna risken. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Aktiefond 

En fond som investerar det mesta av 
sin fondförmögenheten i aktier eller 

aktierelaterade finansiella 
instrument. Man har en tydlig positiv 
exponering mot aktiemarknaden och 

tillåts vanligen inte använda andra 
typer av finansiella tillgångar.  

Indexfond 

Fond som följer ett index, genom att 
placera i de aktier som ingår i indexet. 

Dessa fonder kräver mycket mindre 
förvaltning och går oftast att 

automatisera. Ett exempel på denna 
typ av fond är Avanza Zero där det 
inte finns någon förvaltningsavgift. 

Specialfond 

Fonder som fått Finansinspektionens 
tillstånd att i något avseende avvika 

från reglerna för värdepappersfonder 
enligt lagen om investeringsfonder. 

Man kan i dessa fonder ha möjlighet 
att belåna portföljen, gå kort i aktier 

eller gör andra mer riskfyllda eller 
avvikande beteenden. 

Hedgefond 

Fonder som har en friare 
placeringsinriktning än andra fonder. 

De har som mål att ge en positiv 
avkastning oavsett 

marknadsutveckling. Hedgefonderna 
kan använda sig av olika 

optionsstrategier samt mycket aktivt 
agerande på marknaden t.ex. 

robothandel.  

De vanligaste 
fondtyperna 
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2.2.2 Sparandet i fonder  

Andelen fondsparare i Sverige har ökat kraftigt under de senaste 20 åren, i mitten av 1990-

talet var andelen cirka 50 procent. Idag har 98 procent av svenska folket (18-74 år) sparande i 

fonder. Utöver sparandet till premiepensionen är det 74 procent som äger andelar i någon 

fond med privata medel. 67 procent av barnen har ett fondsparande. I början av 80-talet var 

den samlade fondförmögenheten 1 miljard kronor fördelad på 17 fonder på den svenska 

marknaden. Idag finns det över 4 000 fonder och fondförmögenheten uppgår till cirka 1 200 

miljarder kronor. (fondbolagens förening, 2009) 

 

2.2.3 Ett diversifierat sparande 

1990 bestod den svenska fondmarknaden enbart av aktiefonder och räntefonder. 

Aktiefonderna stod för 60 procent av fondförmögenheten och räntefonderna för 40 procent. 

En ny typ av fond, blandfond, började växa under 90-talet. År 2000 var 19 procent av 

fondförmögenheten blandfonder. Under millennieskiftet ökade intresset för hedgefonderna 

som fram till 2008 tog en marknadsandel på 5 %. En svag utveckling på aktiemarknaden i 

kombination med stark utveckling på obligationsmarknaden bidrog till ett ökat nysparande i 

räntefonder. Aktiefonderna tappade ca en tredjedel av sin marknadsandel av vilket det mesta 

gick till räntefonderna. (fondbolagens förening, 2009) 

 

Tabell 1- Fondsparandet diversifieras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2000 1990 2008 

Räntefonder Aktiefonder Blandfonder Hedgefonder 

Källa: Fondbolagens förening 
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2.2.4 Från nationella till globala placeringar 

Valutaregleringen i Sverige hade en stor begränsande effekt på det internationella 

fondsparandet i Sverige. Under 80-talet fanns det således nästan uteslutande endast fonder 

som investerade på den svenska marknaden. När man sedan upphävde valutaregleringen blev 

det genom fonder gradvist lättare att investera på utländska marknader. Europa och Global-

fonder fick under 90 talet framfart och utgjorde 14 % av Aktiefondernas fondförmögenhet. 

Nästa steg för öppnandet mot en global marknad skedde under 1997 då allemansfonderna 

tilläts köpa utländska aktier. Omkring 2000-talet fick branschfonder samt fonder med fokus 

på tillväxtmarknaderna stor uppmärksamhet. I nedanstående grafer kan denna strukturella 

skillnad som skett under de senaste 30 åren observeras. Från svenska placeringar till mer 

nischade och internationella är den tydliga trenden. (fondbolagens förening, 2009) 

 

Tabell 2 - Från regionala till globala placeringar 

 

 

3.2.5 Ökad konkurrens på fondmarknaden  

Under 2000-talet har konkurrensen på den svenska fondmarknaden ökat kraftigt. Många 

utländska fondbolag har etablerat sig och storbankernas dominerande ställning på 

fondmarknaden har minskat. 1999 stod de fyra största bankernas fondbolag för 85 procent av 

fondförmögenheten. 2008 hade denna andel minskat till 67 %. Antalet fonder som erbjuds har 

ökat från cirka 1500 till över 4000. Teknikutvecklingen och flytten av värdepappershandeln 

till Internet har pressat priserna och öppnat upp möjligheten för nya aktörer med mindre egna 

distributionsnät att nå kunderna. (fondbolagens förening, 2009) 
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Europa fonder 

Bransch 

Globalfonder 

Nordenfonder 

Amerikafonder 

Tillväxtmarknadsfonder 

Asien exl japan fonder 

Japanfonder 

2000 1990 

Källa: Fondbolagens förening  
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Del 3 - Teoretiskt ramverk 

I denna del presenteras läsaren för den befintliga teoretiska bakgrunden som dominerar 

dagens akademiska uppfattning, den effektiva marknadshypotesen. Därefter presenteras 

kritiken till denna teori i form av ett antal anomalier som observerats på marknaden. Denna 

del ska vidare öppna upp för uppsatsens frågeställning.  

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Grunden till den effektiva marknadshypotesen kommer från Eugene Fama. Han presenterar 

den grundläggande teorin som strider mot tanken att man långsiktig kan slå marknaden som 

enskild investerare.(Fama 1970). Teorin bygger på förutsättningen att en viss tillgångs pris 

fullt ut reflekterar all tillgänglig information och data som finns om denna. Det är denna 

premiss som gör marknaden effektiv. På grund av det starka fäste teorin fick i den 

akademiska världen anses den även idag ha väldig stor betydelse för den allmänna 

uppfattningen av hur marknaden fungerar. 

 

1978 skrev den beaktade Harvard-professorn Michael Jensen: 

 ”I believe there is no other proposition in economics which has more solid empirical 

evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis”. (Jensen 1978 p.4)   

 

Man kan även observera att den Amerikanska SEC, United States Securities and Exchange 

Commission, regulatoriska arbete grundar sig på den effektiva marknadshypotesen.(Pickholz 

& Horahan 1982) Även mycket av det journalistiska tankesättet i samband med finanskrisen 

2009 berör frågan från detta perspektiv. Teorin presenteras då den starkt motsätter sig 

fondförvaltares och professionella investerares arbete som kapitalförvaltare. Om teorin visar 

sig vara felfri kan fondförvaltarnas arbete anses vara onödig. 
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3.1.1 Förutsättningar för effektiv marknadshypotesen: 

Bakom teorin om den effektiva marknaden ligger givetvis som grund ett antal förutsättningar 

eller antaganden: 

 

 Det finns inga transaktionskostnader vid handel av värdepapper. 

 All information är tillgänglig för alla marknadens aktörer, denna information är gratis, 

lättillgänglig och snabb att analysera. 

 Alla marknadens aktörer är överens om den effekten som den nya tillgängliga 

informationen har på den gällande värdepapprets prisnivå.  

 

Hypotesen förutsätter att aktörer har rationella förväntningar. Att genomsnittet av aktörernas 

samlade bedömning är korrekt, även om ingen enskild aktör är det. När ny relevant 

information blir tillgänglig uppdaterar aktörer sina bedömningar på ett korrekt sätt. Det krävs 

inte att alla aktörer är rationella. Effektiva marknadshypotesen tillåter att när marknaden får 

tillgång till ny information, kan vissa investerare överreagera och andra kan underreagera.  

Således kan en enskild person ha fel om marknaden eller den tillgängliga informationen, i 

princip kan alla marknadsaktörer enskilt ha fel, men marknaden som helhet har alltid 

rätt.(Mishkin & Eakins 2001) 

3.1.2 Drivkraften bakom hypotesen 

Drivkraften som får marknadens aktörer att agera på ett sådant sätt att priset blir den rätta är 

arbitragemöjligheter. Om det finns möjlighet att få högre avkastning på sitt kapital än som är 

rimlig med en viss risknivå kommer effektiva aktörer köpa tillgången och på det sättet styra 

priset upp till den nivå där det inte längre finns någon orimligt hög avkastning att hämta. På 

samma sätt kommer aktörer som innehar ett värdepapper som har för hög värdering att sälja 

pappret tills priset är på rätt nivå.  På detta sätt behålls balansen på priset på en tillgång 

baserad på all den information som finns tillgänglig. I en effektiv marknad kommer alla 

outnyttjade vinstmöjligheter att elimineras. En viktig aspekt är att det inte krävs att alla 

marknadens aktörer är effektiva och utnyttjar denna typ av arbitrage situationer. Det räcker 

med att det finns tillräckligt många aktörer så att alla arbitrage möjligheter försvinner. Dessa 

aktörer kallas för ”Smart Money”, och är snabba på att se möjligheterna på marknaden och 

eliminerar dessa outnyttjade vinstmöjligheter. 
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3.1.3 Tre olika nivåer av effektivitet  

Eugene Fama har formulerat tre nivåer av effektivitet i finansiella marknader.(Fama 1970)   

Svagaste formen av effektivitet 

I denna nivå återspeglar priserna på värdepapper omedelbart och till fullo all information 

om de tidigare priserna, vilket innebär att framtida prisrörelser inte kan förutsägas med hjälp 

av tidigare priser. Överavkastning kan således inte påträffas på lång sikt med hjälp 

av investeringsstrategier som bygger på historiska aktiekurser eller annan historisk data. 

Aktiekursernas rörelser kommer inte att innehålla mönster. Detta innebär att framtida 

prisrörelser bestäms helt av information som inte ingår i det data som historiska prisrörelser 

innehåller. Därför måste priserna följa en ”Random Walk”. Teknisk analys kommer inte 

konsekvent att kunna producera överavkastning. Dock utesluter inte den svagaste formen av 

marknadseffektivitet att vissa former av fundamental analys kan ge överavkastning. 

 

Medelstarka formen av effektivitet 

I denna nivå återspeglar priserna på värdepapper fullt all allmänt tillgänglig information. 

Detta innefattar information som av företaget annonserade nyheter, pressmeddelanden 

eller resultatrapportering. Aktiekurserna anpassar sig till allmänt tillgänglig ny 

information snabbt och på ett opartiskt sätt. Detta medför att ingen överavkastning kan tjänas 

genom handel på den nya tillkomna informationen. Medelstarka formen av effektivitet 

innebär att varken fundamental analys eller teknisk analys kommer med säkerhet 

kunna producera överavkastning. Det krävs ytterligare insiderinformation för att kunna 

ha fördel på marknaden. 

 

Starkaste formen av effektivitet 

I den starkaste formen av effektivitet återspeglar priserna på värdepapper all information, 

historisk, nyinkommen information samt insider information. Därför kan ingen ha fördel 

på marknaden genom att kunna förutse framtida prisrörelser eftersom det inte finns några 

uppgifter som skulle ge ytterligare information för aktörerna. 
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3.2 Prisrörelser är Random Walk 

 
En teori nära den effektiva marknadshypotesen är teorin om Random Walk. Teorin bygger på 

antagandet att prisrörelser på aktiemarknaden är slumpmässiga. För varje tidpunkt reflekterar 

priset all tillgänglig information och då nyhetsflödet antas vara oförutsägbart kommer således 

även den efterföljande prisrörelsen vara oförutsägbar. Burton Malkiel har undersökt både 

fundamental och teknisk analys som metoder för att slå marknaden. Han kommer till 

slutsatsen att dessa metoder inte i längden kommer ge positiv avkastning jämfört med passiva 

strategier. Han fann att aktiefonder med avkastning över genomsnittet under en period oftast i 

nästföljande period hade en avkastning under genomsnittet. Även Malkiel kommer till 

slutsatsen att trender eller mönster på prisförändringar på en marknad inte kan användas för 

att förutsäga det framtida värdet eller prisförändringen på värdepapper.(Malkiel 1973) 

3.3 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen  

 
Det går, trots den teoretiska bakgrunden, att se att marknaderna är långt ifrån effektiva. Det 

finns personer som blivit ytterst förmögna på placeringar. Är detta då helt slumpmässigt och 

tur baserat, eller finns det någon form av ineffektivitet i marknaderna som dessa personer 

utnyttjar? Den effektiva marknadshypotesen har blivit kontroversiell efter upptäckten 

av vissa icke rationella beteenden på kapitalmarknaden. Det finns en mängd observationer 

vilka tydligt motsäger den effektiva markandshypotesen. Åtminstone visar de att det finns 

brister i hypotesen och inperfektioner i marknaden samt i de förutsättningar som finns för den 

effektiva marknadshypotesen. Nedan följer en kortare redogörelse för vissa av dessa 

observerade anomalier.  

 

3.3.1 Småbolagseffekten: 

Det finns systematiska skillnader mellan bolag med små börsvärden jämfört med bolag med 

stora börsvärden. Ett litet bolag kan ha en ev. obeprövad affärsmodell, eller är i ett 

oförutsägbart utvecklingsläge. Det är då mycket svårt att bedöma risken för bolaget och då 

tillsätta ett rimligt riskpremium för osäkerheten. Svårigheterna kommer även från att 

kostnaden för att analysera all det data som finns. Många historiska undersökningar har visat 

att småbolagsaktier har gett mycket högre avkastning i det långa loppet, även om den högre 

risken har tagits med i beräkningen.(Reinganum 2002) Man kan då se att marknaden har 

bedömt riskerna i bolagen som för höga och de individer som kunnat göra en bättre 
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bedömning om de mindre, mer riskfyllda, bolagen har blivit belönade. En av de 

tidigaste artiklarna om småbolagseffekten visar efter analys av aktier under perioden 1936-

1975, att en kraftig överavkastning skulle ha erhållits genom att inneha aktier av bolag med 

låga börsvärden.(Banz 1981). Om marknaden var effektiv, skulle man förvänta sig 

att priserna på aktierna för dessa företag borde gå upp till en nivå där den riskjusterade 

avkastningen skulle vara motiverad. 

 

3.3.2 Marknadens överreaktioner: 

Tittar man på aktiers prisförändringar över en längre tid kan man tydligt se kraftiga rörelser. 

Dessa kraftiga rörelser är oftast till följd av oväntade positiva eller negativa nyheter. Oftast är 

resultatet av prisförändringen överdrivet i förhållandet till informationen som tillkommit. 

Dessa överreaktioner korrigeras sedan över en längre period. Detta strider klart mot den 

effektiva markandshypotesen och skapar givetvis en obalans i prissättningen på de aktuella 

tillgångarna.(De Bondt & Thaler 1987). Liknande över- och underreaktioner på  

resultatrapporter med likartad korrigeringstid har även observerats.(De Bondt & 

Thaler 1985) Även andra undersökningar stödjer det tidigare resonemanget. Man har funnit 

att den första reaktionen till en större nyhet, positiv eller negativ, oftast är överdriven och att 

det tar minst sex månader innan aktiekursen har korrigerats till rätt nivå.(Bernard 1993) Det 

är även intressant att nämna att i dessa undersökningar har man även konstaterat att detta 

beteende inte endast kan förklaras med brister i information, olämplig justering för risk eller 

transaktionskostnader. Således tyder mycket på att information till marknaden inte reflekteras 

av priserna omedelbart så som den effektiva markandshypotesen antyder. 

 

3.3.3 Överdriven volatilitet på aktiekurser: 

När man jämför förändringar som gäller det specifika företaget samt storleken på det 

uppskattade framtida nettoöverskottet med volatiliteten för aktien, finner man att aktiers 

kursrörelser har varit mycket kraftigare än förändringarna i det fundamentala företagsvärdet. 

(Shiller 1980) Mycket av undersökningarna av detta fenomen baserar på volatilitetstester. 

Testerna försöker fånga in beteendet av marknadens aktörer och bedöma deras rationalitet. 

Man jämför alltså de grundläggande variablerna som påverkar aktiekurserna samt 

volatiliteten i dessa. Studier visar betydande högre volatilitet i aktiepriserna än vad som 

framgår av förändringar i de grundläggande variabler som påverkar de framtida 

utdelningarnas storlek samt osäkerhet.(Shiller 1981) Volatilitetstester tyder på att rörelser 
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i aktiekurserna inte enbart kan förklaras av de rationella förväntningarna hos investerare, 

utan även påverkas av irrationella resonemang. Exempel på dessa är marknadens psykologi, 

trender i marknaden, vågor av optimism eller negativa tankar. Att man ser möjligheterna som 

större än de är vid en uppgående trend och problem som värre än verkligheten i en nedgående 

trend. Detta borde enligt den effektiva marknadshypotesen utnyttjas av marknadsaktörer och 

balansera priset, men ändå kan man se denna typ av obefogad volatilitet.  

 

3.3.4 P/E tals effekten:  

P/E talet visar förhållandet mellan ett företags pris och vinst. Vilket värde på förhållandet 

som är rimligt för en aktie beror på många olika aspekter. Generellt kan man dock säga att ett 

lägre förhållande mellan P/E tyder på en lågt prissatt aktie. Undersökning visar att aktier 

av företag med låg P/E tal gav en positiv avkastningspremie under perioden 1957-1971. En 

investerare som hade en portfölj med aktier där utgångs P/E-talet var långt fick en högre 

avkastning än den genomsnittliga placeraren.(Basu 1977) Att på detta sätt finna en metod för 

prognostisering av vilka aktier kommer utvecklas bättre än indexet går inte att förklara inom 

den effektiva markandshypotesens ramar. 

 

3.3.4 Summering av kritik 
Dessa fenomen tillskrivs som anomalier eftersom de inte kan förklaras inom det befintliga 

paradigmet av effektiva marknadshypotesen. De antyder klart att det inte endast är rationellt 

agerande som påverkar prisrörelserna. I takt med att dessa avvikelser har blivit fler och 

uppmärksammats av en större skara har även ifrågasättandet av den effektiva 

markandshypotesen ökat. Utan tvekan har studier baserade på den effektiva 

marknadshypotesen haft en stor påverkan på vår förståelse av aktiemarknaden, samtidigt 

finns det tydligt en växande missnöje samt ifrågasättandet av med teorin. Dessa fynd leder 

givetvis tankarna vidare till att försöka hitta mer information och få bättre uppfattning om de 

faktorer som påverkar marknadens och enskilda aktiers prisrörelser. Vilka ineffektiviteter 

som går att utnyttja och hur gör man detta i praktiken. Kritiken mot den effektiva 

marknadshypotesen öppnar upp för de frågeställningar jag har i detta arbete. I nästa del 

presenteras den grundliga undersökningen jag har utfört av förvaltningen hos Midas samt 

intervjuerna med två fondförvaltare med lång erfarenhet med avsikten att finna svar på dessa 

frågor.  
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DEL 4 - Redovisning av undersökning  

I denna del beskrivs den undersökning som jag genomfört av aktiefonden Midas 

som Förvaltas av Tellus Fonder AB. Fondens strategi beskrivs genom att de aspekter som 

varit bidragande faktorer till fondens goda utveckling lyfts fram. Därefter följer en 

redovisning av intervjuerna med förvaltaren Jan Petterson samt hans kollega, tidigare 

förvaltare av SEB Europafond, Gabriel Gemmel.  

 

4.1 Exempel på lyckad fondförvaltning 

 
Jag har haft möjligheten att fördjupa mig i Midas Aktiefond och dess förvaltning under den 

praktik som jag genomfört på Fondbolaget Tellus Fonder AB under tiden för uppsatsens 

skrivande. Jag har dels följt de dagliga rutinerna samt diskussioner om de övergripande 

strategierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De främsta bidragande faktorerna för fondens goda utveckling samt egenskaper som jag anser 

vara urskiljande från vad som anses vara norm i branschen hos Midas Aktiefond summeras 

kortfattat nedan, en längre beskrivning följer därefter. 

 

 

 

 

 

 

  

Midas  Aktiefond 

Funnits sedan 2007 

Geografiskt fokus Europeiska Small och Mid Caps 500 M- 5000 M € 

Branschfokus Stor fokus på tillverkningsindustri 

Förvaltare Jan Petersson (fram till 2011 även Robert Wagner) 

Fondtyp Specialfond 

Performance +8 % jämfört med -28 % för Stoxx 600 sedan 2007 
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Investeringsuniversum:  

Val av geografisk avgränsning baserad på kompetens och inte tillfälliga flugor.  

Fundamental strategi för att hitta undervärderade bolag genom utnyttjande av 

informationsasymmetri hos mindre bolag under mindre bevakning. 

Exponering: 

Marknadens överreaktioner och överdriven volatilitet utnyttjas genom aktiv förvaltning i 

form av att variera exponeringen mot aktiemarknaden och de befintliga innehaven.  

Fokuserad portfölj: 

En liten fokuserad portfölj där varje investering bidrar till fondens utveckling. Man väljer 

aktivt de bästa bolagen för att inte följa indexrörelser utan att bolagens prestationer ska styra 

fondens utveckling. 

Incitamentsstruktur:  

Fonden använder High Water Mark samt att förvaltaren har egna medel placerade i fonden 

för att skapa en rättvis incitamentsstruktur.  

4.1.1 Investeringsuniversum 

Den geografiska avgränsningen bygger delvis på förvaltningens tidigare erfarenhet men även 

på tron om att det finns ett stort antal starka företag med goda framtidsutsikter på denna 

marknad. Fokusen på Small och Mid Caps är möjligheten till informationsasymmetri, d.v.s. 

möjligheten att hitta undervärderade bolag. Placeringarna i fonden utgörs av bolag där 

förvaltarna kan på ett bra sätt bedöma risker och potential. De letar efter bolag som har starka 

fördelar jämfört med deras konkurrenter. Dessa faktorer är t.ex. bra ledning, bra produkter, 

starka marknadspositioner eller patent. Tillsammans med ovannämnda faktorer vill man även 

kunna räkna hem en avkastning över tid som motsvarar deras mål. Midas förvaltning är 

värdeorienterad, där man avser att investera i företag med en av aktiemarknaden 

undervärderad tillgångsmassa eller underskattad vinsttillväxt. Den fundamentala värderingen 

kombineras med en bedömning av trendriktningen för den enskilda aktien samt den 

omgivande aktiemarknaden. Investeringarna ska efter detta urval ha potential att kunna 

utvecklas klart bättre än referensavkastningen. Midas bygger på strukturerad bolagsfokuserad 

aktieförvaltning som utgår från egen fundamental analys. Midas egna fundamentala 

företagsanalys och aktieanalys bygger på många faktorer, men där den viktigaste 

informationskällan är kontakter med företagen. Förvaltarna träffar ca 200 bolag om året och 

kan på detta sätt bygga en nära kontakt med de bolag som de finner intressanta och kan få 

tillgång till viktig information.  
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4.1.2 Exponering  

Till skillnad för traditionella aktiefonder varieras exponeringen mot aktiemarknaden starkt för 

att hantera marknadens risk samt för att utnyttja volatiliteten i individuella aktier. I praktiken 

går det till genom att man följer den makroekonomiska aktiviteten samt börsernas trender, när 

man känner att det finns många bolag med låga värderingar och med möjlighet till stark 

positiv avkastning investerar fonden kraftigt och kan till och med belåna portföljen, om 

marknadsutsikterna ser dystra ut och potentiella investeringar är lyser med sin frånvaro kan 

portföljen vara väldigt lågt investerad. Fondens likviditet placeras i räntebärande 

företagscertifikat med låg kreditrisk. På detta sätt försöker man minimera nedgångarna i 

fonden och fokuserar på att tjäna pengar på uppgångar. Fondbolaget anpassar risken och 

exponeringen i fonden aktivt beroende på förvaltarnas bedömning av risknivån på 

marknaden. Med en djup kunskap om bolagen kan man när värderingen är den rätta, utnyttja 

överreaktioner på marknader och köpa/sälja i bolagen när de enligt förvaltarna är 

undervärderade/övervärderade. 

4.1.3 Fokuserad portfölj   

Passiv förvaltning definieras som en förvaltningsstrategi där man i portföljen återspeglar 

utvecklingen av ett visst index genom att inneha alla de underliggande värdepapper som 

bygger upp indexet till de proportioner som de bidrar till indexets utveckling. Motsatsen till 

passiv förvaltning är aktiv förvaltning som givetvis kan ta många olika former, men där den 

gemensamma faktorn är att de skiljer sig från passiv förvaltning på det sätt att de har intagit 

positioner som inte följer indexet exakta rörelser. En kapitalförvaltare kan endast prestera 

bättre än sitt jämförelseindex genom att inta positioner som skiljer sig från indexet. Förenklat 

finns det två olika sätt detta kan uppnås.  

 

Det första sättet är ”Factor Timing” vilket betyder att man aktivt intar positioner baserat på 

tron om systematiska risker eller rörelser för index/sektorer/branscher. Det andra sättet, som 

Midas använder sig av, är aktivt aktieval, vilket betyder att man väljer att placera i en 

begränsad andel av de aktier som indexet består av som man tror kommer att prestera bättre 

än indexet i helhet. Fonden varierar antalet aktier allt efter det antal investeringar som de 

finner intressanta, men antalet investeringar uppgår vanligtvist till mellan 5 och 20 stycken 

där investeringshorisonten är minst ett år. De senaste åren har det genomsnittliga antalet 

innehav i portföljen varit 15.  
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Anledningen till detta begränsade antal bolag i portföljen är att förvaltarna vill att fondens 

investeringar ska få genomslag i avkastningen. Genom att begränsa innehaven till de absolut 

bästa placeringsalternativen som man hittat får då mer än en marginell effekt på 

totalavkastningen om en enskild investering utvecklas väl. En fokuserad portfölj hjälper 

samtidigt förvaltarna att hålla en investeringsdisciplin att endast vara investerad i de företag 

där de ser de största möjligheterna till en god avkastning.  

4.1.4 Incitamentsstruktur  

Ett sätt för fondförvaltningen att signalera till sina investerare att denne kommer att agera på 

ett sätt som gynnar dessa är att använda sig utav High Water Mark. High Water Mark 

används i samband med att den prestationsbaserade ersättningen till fondförvaltaren 

ska beräknas. Den beskriver den högsta toppen i värde som en fond har uppnått. Om fonden 

presterar dåligt under en period men starkt i nästföljande, måste fondens värde komma upp 

över den tidigare toppen innan den prestationsbaserade avgiften får tas. Detta system ska 

säkerställa att fondförvaltaren inte kan ta prestationsbaserat arvode när fondens resultat är 

mycket volatil utan att i absoluta tal generera positiv avkastning. En fondförvaltare utan High 

Water Mark har ett incitament att öka risken i portföljen efter en period med dålig prestation. 

Förvaltaren upplever en stor positiv effekt av en god utveckling av fonden i form av 

prestationsbaserat arvode, men den negativa effekten av fortsatt nedgång är dock mycket 

begränsad. Ökad risk ökar den möjliga spridningen på möjliga utfall. Genom att öka risken i 

portföljen ökar således fondförvaltaren sin förväntade avkastning utan att öka densamma för 

fondens investerare. Ett annat sätt för en fondförvaltare att visa till sina investerare att denne 

kommer att agera på ett sätt som gynnar investerarna är att själv investera i fonden. På detta 

sätt kommer dennes egen investering följa samma utveckling som fonden vilket kan tänkas 

påverka riskaptiten för förvaltaren. I Aktiefonden Midas använder man sig utav High Water 

Mark samt att förvaltarna har eget investerat kapital placerat i fonden. Detta för att det ska 

vara en god incitamentsstruktur som förmedlas till kunderna. 
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4.2 Summering av intervjun 

 

En djupgående och omfattande intervju har genomförts med Jan Petersson, grundare och VD 

för Tellus Fonder AB samt förvaltare av Aktiefonden Midas. Samtidigt intervjuades även 

Gabrie Gemmel som innan han började på Tellus Fonder AB var ansvarig förvaltare för SEB 

Europafond. Gemensamt för dessa personer är en långvarig och intensiv karriär i 

finansbranschen i Sverige. Intervjun har skett under ett tillfälle där ett stort antal öppna frågor 

diskuterats fritt. Utformningen av frågorna har varit med utgångspunkten att försöka 

identifiera de viktigaste egenskaperna hos fonder och deras förvaltning som kan påverka 

avkastningen som en placerare bör fundera över. De svar jag fått har grupperats i nedan 

presenterande teman som först kortfattat har summerats och där en längre beskrivning följer 

därefter. 

Inte jaga trender: 

Man ska akta sig för att följa trender och investera endast med den historiska avkastningen 

som skäl. 

Förvaltarnas mentalitet: 

Att ha en stabil strategi och kunna utföra den oavsett omständigheter och omgivning. Som 

ensam beslutsfattare kan man eventuellt göra detta bättre. 

Utnyttjande av inperfektioner: 

Utnyttjandet av inperfektioner är ett måste, men man måste som förvaltare veta vilka 

inperfektioner man själv kan observera och tjäna pengar på.  

Begränsningar hos fonder: 

Institutionella ramar begränsar vissa fonder. Mindre begränsningar skapar fler möjligheter 

som kan vara lönsamma 
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4.2.1 Inte jaga trender 

Gemmel och Pettersson anser att de främsta faktorer som påverkar fondutbudet är de 

allmänna trenderna som finns på marknaden, samt vart efterfrågan från placerarna riktas. 

Detta kan man exempelvis se i de senaste årens ökade antal fonder med fokus på olika 

tillväxtmarknader. En trend som grundas på de underliggande marknadernas goda 

ekonomiska utveckling som ökat intresset från investerarna. Med ett större intresse för en typ 

av fond skapas incitament för marknadsaktörerna att starta den typen av fonder. Petterson 

tillägger:  

 

”Riskerna med detta är att trenderna är korta och ett stort antal fonder startas vid toppen av 

konjunkturen och där eventuellt den underliggande tillväxten kan vara över eller tillfälligt 

övervärderad. Det är alltså väldigt riskabelt att följa jon och hoppa från fond till fond 

baserat på trender och historisk avkastning. ” 

4.2.2 Förvaltarnas mentalitet 

Att teoretiska kunskaper och akademisk skolning är en grund som alla fondförvaltare måste 

ha är Gemmel och Pettersson överens om. Dock anser de att verkligheten är mycket mer 

komplicerad än de akademiska teorierna. Även duktiga ekonomer kan dra felaktiga slutsatser 

när de försöker applicera sina teoretiska kunskaper på börsrörelser. Det gäller att se 

möjligheter när alla andra ser det som orimligt. Toppen på en trend är när allt ser som ljusast 

ut och en neråtgående trend vänder när allt är som mörkast. Gemmel utrycker det: 

 

 ” It's more an art than science” 

 

Finans är inte strikt vetenskap utan även ett samhällskunskapligt område där viktiga områden 

att ha förståelse för är beteendevetenskap och psykologi. För att lyckas som förvaltare måste 

man ha djup förståelse för den marknaden där man gör sina investeringar. Det är avgörande 

att ha stark kompetens inom riskhantering samt placeringsansvar gentemot de placerare och 

investerare vars pengar man förvaltar. På frågan om vilken investeringsstrategi som är bäst 

svarar Petterson: 

 

 ”Alla investerare har olika stilar och strategier. Det går inte säga vilken typ av stil som är 

bäst. Det som avgör om man lyckas är om man kan vara fokuserad och behålla sin stil, att 

vara konsekvent i sina handlingar. ” 
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I vissa miljöer, t.ex. i storbanker, kan det vara svårt att sticka ut och föreslå något annat än 

vad majoriteten anser. Rädslan av att misslyckas gör att många förvaltare inte vågar göra de 

val som de verkligen tror vore bäst. Man är mer rädd för att misslyckas än att lyckas. Som en 

del av en liten organisation eller när man är en ensam förvaltare påverkas man av detta på ett 

annat sätt. 

 

4.2.3 Utnyttjande av inperfektioner  

Inperfektionerna på aktiemarknaden är grunden till bolagsinvestering och mer eller mindre ett 

krav för att kunna slå index anser Gemmel och Pettersson. Ett område där de själva finner att 

inperfektionerna är stora och kan effektivt utnyttjas är aktiemarknaden för de mindre 

börsnoterade bolagen. Ett lägre börsvärde på företag betyder att det finns mindre bevakning 

av bolaget från investmentbanker och andra analytiker. Detta bidrar givetvis till att det finns 

en större informationsasymmetri. Det finns marknadsaktörer som kan med djupgående 

research få reda på betydligt mer om bolaget än vad andra aktörer har tillgång till.  

 

Samtidigt är ett lägre marknadsvärde vanligen ett tecken på att aktien är mer volatil än index 

och får både mer stryk som fart vid börsen rörelser. Detta ger då större möjligheter till fel 

prissättning som då en aktiv investerare kan ta nytta av. Det är betydligt färre aktörer som 

reagerar på nyheter som kommer från de mindre bolagen. Även tillgängligheten för 

information kan vara begränsad för vissa aktörer. Mindre börsvärde begränsar även 

potentiella investerare stort då det t.ex. finns många institutioner samt organisationer som inte 

får investera i bolag där det inte finns bevakning från investmentbanker. Pettersons 

avslutande kommentar i ämnet är: 

 

 ”Det är dock intressant att tänka på att olika investerare reagerar olika på den information 

som finns tillgänglig, även om alla har samma information kommer alla inte nå samma 

slutsatser och beslut. Utfallet av utvärderingen är det som skiljer vem som investerar och vem 

som inte gör det, vem som kan hitta fel prissättning och lyckas med det bäst i långa loppet. 

Olika investerare hittar dock dessa inperfektioner i olika segment” 
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4.2.4 Begräsningar hos fonder 

För alla typer av fonder finns det vissa begräsningar, både i vad man får göra och både i vad 

man kan göra i praktiken. Gemmels erfarenhet som förvaltare av en fondförmögenhet på 20 

miljarder ger honom insikten: 

 

”För stora fonder med mycket förvaltat kapital blir konsekvensen att små bolag som är 

intressanta inte kan tas med i fonden då de endast skulle påverka marginellt till portföljens 

totala utveckling. Man kan inte heller under kort tid inta större positioner i en illikvid aktie 

då detta skulle driva upp priset kraftigt.”  

 

Ibland tvingas aktörer stänga sina positioner inte för att de vill utan för att måste. Skälen till 

detta kan vara, återbelåning av lån, korta positioner som måste stängas, institutionella 

riktlinjer m.m. Aktörerna är inte alltid fria att göra vad de vill. Specialfonder samt 

hedgefonder och liknande aktörer som har friare händer är de aktörerna som kallas för Smart 

Money. Pettersons med bakgrund av att förvalta Specialfonden Midas tillägger: 

 

”Dessa aktörer kan göra vad de vill under marknadens inperfektioner. Man har möjlighet att 

utnyttja arbitragemöjligheter samt andra strategier under tider då andra aktörer har sina 

händer bakbundna. Med mindre begräsningar ges man mer möjligheter. Det är ytterst viktigt 

att inte tvingas göra dåliga affärer på grund av dessa begränsande faktorer.” 
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Del 5 - Analys  

I denna del presenteras de analyser jag gjort. Resonemangen bygger på den uppfattning jag 

har fått efter att djupt undersökt dessa aspekter genom den egna kvalitativa undersökningen. 

Stöd för mina resonemang har jag hämtat av tidigare utförda kvantitativa undersökningar.  

 

Man kan tydligt se att de förutsättningar som finns för den effektiva marknadshypotesen inte 

stämmer i verkligheten. Detta påstående baserar jag på den kritik som teorin fått från de funna 

anomalierna samt den studie jag genomfört. En av drivkrafterna bakom den effektiva 

marknadshypotesen var att det fanns aktörer som utnyttjar de felaktiga prissättningarna och 

arbitragemöjligheter som uppkommer. Uppenbarligen finns det då aktörer och strategier som 

kan skapa mervärde i form av överavkastning. Baserat på de observationer, intervjuer samt 

litteraturstudie jag genomfört presenteras nu de aspekter som enligt mig är viktiga för en 

placerare att se över i ett framtida val av aktiefond.  

5.1 Aktiv portfölj 

Det är en stor debatt mellan aktiv och passiv förvaltning. Om man har bestämt sig för att man 

vill ha en fond där förvaltningen är aktiv är det viktigt att man som placerare ser att fonden 

verkligen är aktiv.  

 

Tracking Error är ett vanligt mått på hur aktiv en förvaltare är. Måttet beskriver volatiliteten 

på portföljens prisutveckling jämfört med dess jämförelseindex. Problemet med måttet är att 

den är missvisande när man jämför olika typer av aktivitet. Man kan få olika mått på aktivitet 

för olika strategier, trots att de påverkar möjligheten till att skapa alfa lika mycket. Den stora 

skillnaden mellan de två typerna av aktiv förvaltning är att i Factor Timing strategin påverkas 

förhållandet till index främst av systematisk risk, medan aktörer som gör aktiva aktieval bär 

främst idiosynkratisk risk. Därför kommer Factor Timing strategier generera en relativt hög 

Tracking Error, medan aktiva aktieval kan i stort sett diversifiera bort den idiosynkratiska 

risken och därmed uppnå en relativt låg Tracking Error. Måttet underskattar därför aktiviteten 

hos förvaltare vars strategi är aktiv aktieval, även om deras strategier skulle kunna generera 

stor alfas.  

 

Ett nytt begrepp, Active Share, har introducerat. (Petajisto 2007) måttet mäter avvikelsen i 

portföljinnehaven i förhållande till jämförelseindexet. När en fond överviktar en aktie i 

förhållande till indexvikten, har den en aktivt lång position i den, och när en fond underviktar 
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en aktie eller inte köper den alls, har den implicit en aktiv kort position i den. Eftersom 

aktiefonder nästan aldrig intar korta positioner, kommer den aktiva delen vara mellan noll och 

100 %. Active Share kan således tolkas som den delen av portföljen som avviker från dess 

index. Metoden lägger samma vikt på alla aktiva val oavsett strategi och därmed klassas inte 

aktiv aktieval som en mindre aktiv strategi jämfört med andra strategier som i måttet 

Tracking Error. 

 

Storleken på denna aktiva del i portföljen ska ses som en ny kvantifiering för aktiv 

förvaltning. En fond kan endast få ett avvikande alfa från dess index genom att inta positioner 

som skiljer sig från indexet och därmed bör denna Active Share vara ett lämpligt sätt att 

förutspå en portföljs alfa. Efter djupgående statistik analys av ett stort antal USA fonder med 

data från åren 1990-2003 ser man att aktiefonderna med hög Active Share levererat bättre 

avkastning än de aktiefonderna som varit mer index lika. Det justerade avkastningarna visar 

att fonderna med lägst Active Share i huvudsak motsvarar deras jämförelseindex i avkastning 

medan de fonder med högst Active Share slår sina jämförelseindex med 2,71 % per år. 

Fondens utveckling är tydligen starkt relaterad till Active Share.(Petajisto 2007) 

 

Med ovanstående i betraktelse är det uppenbart att om man som fondförvaltare vill slå index 

måste man urskilja sig från index. Ett sätt att göra detta är att välja specifika bolag från 

mängden till sin portfölj. Då blir den Active Share som beskrivits tidigare större. Portföljens 

avkastning påverkas då till större del av de ingående bolagens utveckling och mindre av hur 

indexet utvecklats. Är man diversifierad till så stor del att portföljens utveckling korrelerar 

med indexet till alldeles för stor grad blir det svårt att skapa ett positivt alfa. Givetvis kan man 

argumentera att en mindre diversifierad portfölj ökar volatiliteten och utspridningen av 

möjliga utfall, men detta kanske behövs för att långsiktig skapa alfa. I Midas portfölj ingår 

det som tidigare nämnt i genomsnitt 15 innehav. Det är ett mycket fokuserat innehav och en 

mycket aktiv portfölj. Man kan då ha mycket bra genomlysning av bolagen och ha ständig 

koll på förändringar. Samtidigt har man begränsat portföljen till de absolut nästa alternativen 

de har funnit för at maximera den långsiktiga potentialen. Att med fler, lägre prioriterade, 

innehav minska volatiliteten kanske inte sänker risken utan endast minskar den förväntade 

avkastningen. 
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5.2 Aktivt förvaltning 

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att alla aktörer kan göra allt de vill och utnyttja 

alla tillfällen, men i praktiken har de största och flesta aktörerna mängder av begräsningar. 

Vilka dessa begräsningar är bör man som placerare undersöka för att bedöma om dessa är 

hinder eller om de stämmer överens med den egna placeringsfilosofin. 

 

En annan typ av aktivitet, förutom att göra aktiva aktieval, är aktiv agerande på marknaden. 

Det är möjligt att aktivt justera storleken på ens enskilda innehav. Detta används av aktörer 

som ser möjligheter i att utnyttja överreaktioner samt överdriven volatilitet på marknaden. Ett 

exempel är att vanliga aktiefonder måste ha mycket hög exponering och får problem under 

nedgångar på marknaden. Man måste vara fullinvesterad i aktier och väljer därför de aktier 

som kommer att prestera relativt bäst när de fortfarande kanske bedöms ge absolut negativ 

avkastning. Om man inte har begräsningar kan man agera som Smart Money och lättare 

utnyttja de inperfektioner som visar sig på marknaden. Exempelvis kan detta göras genom att 

aktivt variera exponeringen mot aktiemarknaden, precis som en enskild placerare vill ta ut 

pengarna från börsen och lägga i kassan när utsikterna ser mörka ut. Att förvaltaren då har 

möjligheten att agera på samma sett kan givetvis få en mycket positiv inverkan för 

utvecklingen för fonden. Detta kan man t.ex. se ett exempel av från Midas där exponeringen 

har varierat kraftigt under en senaste åren. 

 

Diagram 3- MIDAS exponering samt utveckling över tid 

 

 

 

 

 

 

  

Den blåa bakgrundsfärgen i diagrammet ovan visar MIDAS totala exponering mot 
aktiemarknaden, inklusive korta positioner.  Den blåa linjen visar på MIDAS 
utveckling sedan start. Den röda linjen visar STOXX 600 utveckling under samma tid. 

Källa: Tellus fonder AB 



 33 

Marknadens överreaktioner och överdriven volatilitet utnyttjas genom aktiv handel och 

förvaltning i form av att variera exponeringen mot aktiemarknaden. Man har högre 

exponering när man har en uppåtgående trend och plockar hem vinsterna och minskar därmed 

exponeringen när rätt nivåer är nådda. Man har då beredskap att köpa aktierna om de faller 

obefogat mycket när marknaderna är i osäkra tider. Detta är inte spekulativa beteenden utan 

är befogat genom att man bara agerar med de bolag man redan har i portföljen eller 

behärskar. 

 

Förutom begränsningar som kommer från de bestämmelser och riktlinjer som fonden måste 

följa enligt fondbestämmelserna finns det även andra typer av begränsningar. Om en fond är 

mycket stor, d.v.s. den förvaltar en väldigt stor mängd kapital skapar det många barriärer. Om 

man finner ett bolag intressant kan börsvärdet vara så litet att man ej har möjlighet att ta en 

position i denna. Mindre fonder har inte denna begräsning och kan placera i alla de bolag som 

de finner intressanta vilket givetvis skapar möjligheter till större lönsamhet.  
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5.3 Incitament och risktagande 

Som placerare är det viktigt att undersöka hur arvodessystemet samt incitamentsstrukturen för 

förvaltarna av en fond man är intresserad av är konstruerad, då det kan få en stor inverkan för 

risktagandet i fonden. 

 

En undersökning där betydelsen av High Water Mark har på hedgefondförvaltarnas 

riskanpassning visar intressanta resultat. 65 % av fonderna från urvalet använder sig av High 

Water Mark och resultatet tyder på att förvaltare av dessa fonder uppvisar en betydligt 

lägre tendens att öka risken efter dålig absolut eller relativ prestanda. Resultaten visar också 

på att en ökad användning av High Water Mark hos hedgefondförvaltarna över tiden. Vilket 

delvis kan förklaras av preferenser hos investerare för fonder som är mindre benägna 

att engagera sig i denna negativa form riskanpassning. (Aragon & Nada 2010)  

 

Man finner vidare att en stort personlig andel i fonden faktiskt är associerad med en 

signifikant lägre benägenhet för förvaltare av dåligt presterande fonder för att öka risken med 

tiden. Detta då fondförvaltaren inte längre utsätts för en asymmetrisk ersättningsstruktur, 

denne upplever en negativ effekt av dålig prestation hos fonden. Ersättningsstrukturen är då 

uppbyggd så att riskaversionen som kommer från den egna investeringen får större betydelse 

desto sämre fonden har gått då optionen att få rörlig ersättning hamnar längre bort. Detta 

leder till att om fondförvaltaren har en större placering i fonden har han inget incitament att 

öka risken i takt med att fonden presterar sämre. (Aragon & Nada 2010) 

 

Att dessa två olika bidragande former till riskaversion får en stor betydelse råder det ingen 

tvekan om. Om man som förvaltare har en stor egen investering i fonden kan man som 

placerare få större tilltro att man arbetar för fondens bästa och inte för den egna ersättningen.  

Annars finns risken att förvaltarna tar orimligt höga risker föra att sedan byta eller starta en 

ny fond om den strategin inte presterade bra. 
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5.4 Förvaltarnas bakgrund  

Som placerare är det lätt att glömma att det faktiskt finns en eller en grupp av riktiga 

människor bakom fonden som dagligen gör val som får betydlig påverkan på det placerade 

kapitalet. Att då undersöka vilka människor och vilken typ av förvaltning som står bakom 

denna är ytters viktigt. 

 

Det är bra om placeraren får en uppfattning om hur förvaltaren arbetar, vad man har för 

värderingar och synsätt. Både vad gäller fondförvaltning men även hur man hittar bolagen 

man placerar i. Som en vanlig privat placerare kan det vara lätt att dras med i de psykologiska 

spelen och trenderna som finns på marknaden. Även detta påverkar en professionell 

investerare. Det kan därför vara viktigt att se över vad förvaltarnas erfarenheter och Track 

Record är, har de en tydlig nisch samt strategi man kan förvänta sig att de kan hålla. Att hitta 

undervärderade bolag är nyckeln till framgång i fondförvaltning. I dagens värld där en stor 

mängd datorkraft, mängder av investmentbanker och analytiker fokuserar en ohygglig mängd 

tid och resurser på att analysera, räkna och handla bolag på aktiemarknaden kan detta verka 

som en mycket begränsad möjlighet. Fokusen måste då skiftas mot marknadssegment där det 

finns mindre aktörer som bevakar bolagen och deras nyheter. För att kunna slå marknaden 

måste man ha ett övertag, detta övertag är ett informationsövertag.  För att kunna ha ett starkt 

och ihålligt informationsövertag är det viktigt att ha en specifik inverteringsuniversum. Ett 

område, bransch eller typ av bolag som man har specialiserat sig på och vet hur de fungerar. 

Att skaffa sig en djup kunskap om en viss marknad eller vis bransch ger en aktören 

komparativ fördel jämfört med den stora massan. Att sedan utnyttja denna fördel när 

marknaden prissätter aktierna fel är tillfällena då man kan skapa mervärde för de förvaltade 

pengarna. Om man hittar undervärderade bolag genom att utnyttja informationsasymmetri 

genom bolagskontakt hos småbolag eller använder sig av en annan strategi spelar mindre roll. 

Det viktiga är att man har en beprövad, och ihållande strategi som man vet fungerar i längden. 

Utnyttjandet av inperfektioner är ett måste, men man måste som förvaltare veta vilka man 

själv kan observera och tjäna pengar på. Förvaltarens val ska vara baserad på kompetens och 

inte tillfälliga flugor. Med lång erfarenhet ökar sannolikheten att en förvaltare behärskar en 

strategi och kommer att följa denna.  
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5.5 Antal förvaltare 

En intressant aspekt av fondförvaltning är förvaltarstrukturen. Har man en ensam person som 

sköter fondförvaltningen eller om det är ett s.k. investment team. En aspekt som skiljer en 

individ från en grupp är hur beslut tas och detta bör man som placerare ha vetskap om. 

 

Det finns två motsägande uppfattningar om detta. ”The Group Shift Hypothesis” Anser 

att åsikterna hos gruppmedlemmar rör sig mot dem som hålls av den dominerande personen 

i en grupp. Personer i dominerande ställning har normalt mycket tydliga åsikter, vilket gör att 

den samlade åsikterna i ett team så småningom rör sig mot ytterligheter. Därför gör grupper 

mer extrema beslut än individer gör enligt denna teori. Samtidigt anser “The Diversification 

of Opinions Hypothesis” att den samlade bedömningen av en grupp är genomsnittet av 

individernas åsikter. Vanligtvis har individer skilda åsikter och den gemensamma 

kompromissen blir då en mellanväg. Enligt teorin skulle de extrema åsikterna hos individerna 

slås ut i gruppen och få en mer balanserad och mindre extrem beslutsfattning jämfört med 

individuella beslutsfattare.  

 

Undersökning av detta fenomen i samband med beslutsfattande hos fondförvaltare ger 

starkt stöd för ”The Diversification of Opinions Hypothesis” och förkastar ”The Group Shift 

Hypothesis”.(Bär, Kempf & Auenzi 2010) I urvalet av flera tusen amerikanska aktiefonder 

finner man att grupper avviker mycket mindre från de genomsnittliga stilarna av fonderna i 

deras marknadssegment. Grupper följer mindre extrema investeringar stilar, har mindre 

riskfyllda portföljer och uppvisar lägre industrikoncentration inom sina portföljer 

än individförvaltade fonder. Man kan konstatera att individer uppnår mer volatil utveckling 

än grupper där utfallet har en mycket vidare spridning av möjliga utfall. De mer extrema 

investeringsbesluten som tas av individerna kan ibland betala sig mycket bra, men å andra 

sidan kommer resultaten att vara mycket dålig i andra situationer. Som ensam förvaltare har 

man lättare för att få göra de beslut man vill utan kompromisser, man kan behålla sin strategi 

och placeringsinriktningen i fonden. Om man är ute efter ett långsiktigt positivt alfa och kan 

acceptera större volatilitet kan det finnas en fördel i att ha en ensam förvaltare eller ett 

förvaltar par.  
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Del 6 - Slutsats  

I detta avsnitt kommer en kortfattad slutsats att framställas utifrån de tidigare avsnitten. 

Slutsatsen kan ses som ett svar till den problemformulering och frågeställningar som 

uppsatsen haft som mål att besvara. 

Det viktigaste konstaterandet har varit att den effektiva marknadshypotesen inte håller fullt 

ut. Ser man på de förutsättningar som teorin bygger på och jämför med verkligheten ser man 

att det brister på alla tre punkter. 

 

 

Förutsättningar för den effektiva 

marknadshypotesen 

 

                Verkligheten 

 

Det finns inga 

transaktionskostnader vid handel 

av värdepapper. 

 

 

     Det finns  

     transaktionskostnader vid  

     handel med värdepapper. 

 

 

All information är tillgänglig för 

alla marknadens aktörer. Denna 

information är gratis, lättillgänglig 

och snabb att analysera 

 

     All information är inte gratis. Det är  

     inte praktiskt möjligt för alla   

     aktörer att ta till sig all information, 

     och snabbt analysera denna. 

 

 

Alla marknadens aktörer är 

överens om den effekten som den 

nya tillgängliga informationen har 

på den gällande värdepapprets 

prisnivå.  

 

 

    Marknadens aktörer är inte ense om 

    värdet och betydelsen av ny  

    information. Det tar även tid för att 

    Informationen ska prissättas korrekt. 

 

 

 

Med stöd av de observationer som gjort är slutsatsen att den effektiva marknadens starkare 

versioner inte håller samt att den svagaste formen av effektivitet enligt håller. D.v.s. att man 

kan med djup fundamental analys skapa överavkastning jämfört med index. Det är alltså 

tydligt att det finns ineffektiviteter och att det finns olika sätt för aktörer att utnyttja dessa.  
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De centrala frågeställningarna i arbetet var: 

 Hur skapar förvaltarna mervärde för sina placerare? 

 Har alla aktörer samma möjligheter till detta? 

 Vilka aspekter av en fond och dess förvaltning ska en placerare undersöka innan 

denne gör sitt val? 

 

För att en placerare ska kunna få något mervärde av att ha sitt kapital under fondbolags 

förvaltning är att dessa i sin tur kan leverera positivt alfa. För att kunna ha en avkastning som 

skiljer sig från marknaden måste man då ha en förvaltningsstrategi som avviker från 

genomsnittet. 

 

Första aspekten är självaste fondens inritning och förvaltningsstrategi. Fonden måste ha en 

mycket aktivt förvaltning. Att man har en hög Active Share, en fokuserad portfölj som inte 

korrelerar med indexrörelser. Ett fokuserat innehav möjliggör även att de positiva effekterna 

av de aktivt valda innehaven kan få påverkan på portföljens utveckling och inte blir dämpade 

av för stor diversifiering. Att vara en aktiv aktör vad gäller marknadstiming samt exponering 

på marknaden verkar även vara en bidragande faktor för skapandet av alfa. För att hitta rätt 

typ av fond är det viktigt att som placerare själv fundera över var man tror på. I vilken 

bransch, segment geografiskt område man tror att det kommer att vara god tillväxt. Sedan ska 

man hitta en fond som har den eftersträvade inriktningen och verkligen driver en aktiv 

förvaltning.  

 

Den andra aspekten som bör undersökas är personerna bakom fonden, förvaltarna. Genom att 

undersöka vad har de för historia kan man få en uppfattning om deras kompetens och 

investeringsstil. Har de varit förvaltare på fonden lång tid eller har de nyligen tillkommit? Har 

de erfarenhet av den typ av placeringar som fonden ska göra? Det är även viktigt att 

undersöka hur deras belöningssystem är uppbyggd ur ett incitament perspektiv. Har man en 

fokuserad aktieförvaltning eller är ansvaret fördelat på många personer? 

 

Det är även viktigt att undersöka om fonden har stora begräsningar. En fond som förvaltar ett 

gigantiskt kapital kan omöjligen utnyttja marknadens inperfektioner på samma sätt som en 

mindre fond. Man kan även tvingas göra dåliga beslut på grund av de fondbestämmelser som 
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man måste följa. En liten fond med mindre begräsningar har mer möjligheter och rimligen 

även större chans att skapa högre avkastning. 

 

Det lättaste sättet att undersöka dessa aspekter som en placerare är att undersöka det 

informationsmaterial som finns om fonden. Det finns oftast mycket information om 

fondförvaltarna och deras syn på förvaltning på fondbolagets hemsida. För med detaljerad 

information om arbetet i fonden och dess begräsningar bör man lösa fondbestämmelserna 

samt fondens informationsbroschyr. Om man har hittat en fond och en förvaltning som man 

anser överensstämma med de aspekter jag har funnit behöver det inte betyda att det garanterat 

kommer leda till överavkastning, det kapital som investeras kan både öka och minska och en 

finansiell placering innefattar alltid en risk. Det som däremot finns är de grundläggande 

faktorerna som krävs för att långsiktigt kunna överträffa marknaden. 
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