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Sammanfattning 
Titel: Aktivt förvaltade fonder - en livboj vid nedgång eller pengar i sjön?  
Seminariedatum: 2017-06-01 
Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP  
Författare: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey 
Handledare: Göran Andersson 
  
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, bear market, den effektiva marknadshypotesen, 
riskjusterad avkastning, SIX Return Index 
  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att 
undersöka de aktivt förvaltade fondernas riskjusterade avkastning, i relation till valt index. 
Tidsperioden som undersökts är 2000-2017. Vidare ämnar studien att se närmare på perioder 
av nedgång på marknaden och undersöka om aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera 
bättre på riskjusterad basis än index i de perioderna. Således har den valda tidsperioden delats 
upp i upp- och nedgångar. 
  
Metod: För att besvara uppsatsens syfte har en kvantitativ metod tillämpats för att analysera 
den information som samlats in. Sambandet mellan de aktivt förvaltade fonder och index mäts 
genom en enkel linjär regressionsanalys.  
  
Teoretiska Perspektiv: De teorier som används för att analysera studiens resultat är främst 
den effektiva marknadshypotesen och modern portföljvalsteori, såsom mean-variance. 
Tidigare studier, både europeiska och amerikanska, har också använts.  
  
Empiri: De fonder som har undersökts är aktiefonder med juridiskt säte i Sverige och urvalet 
består av 33 stycken aktivt förvaltade fonder. Valt jämförelseindex är SIX Return Index.  
  
Resultat: Resultaten indikerar att aktiv förvaltning inte generar en högre riskjusterad 
avkastning på lång sikt än SIX Return Index. Aktivt förvaltade fonder tenderar att prestera 
bättre vid nedgång. Resultaten presenteras i empirin i form av tabeller och text samt i bilagor. 
Tidigare studier kring ämnet har varierande resultat och denna studie styrker den effektiva 
marknadshypotesen på längre sikt, däremot indikerar också att aktiv förvaltning kan vara 
lönsamt vid nedgång på marknaden. Till vidare forskning vore det intressant att undersöka 
privatinvesterarens beteenden och vilken information som utvärderas när fonder väljs. Detta 
eftersom mycket forskning talar emot aktiv förvaltning.  
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Abstract 
Title: Actively managed funds - a life vest during a bear market or a waste of money?  
Seminar date: June 1st, 2017 
Course: FEKH89 Degree Project Undergraduate Level, Corporate Finance, Business 
Administration 15 ECTS 
Authors: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey  
Advisor: Göran Andersson 
  
Key Words: Active fund management, bear market, the efficient market hypothesis, risk-
adjusted return, SIX Return Index 
  
Purpose: The purpose of the study is to test the efficient market hypothesis by investigating 
the risk-adjusted return of actively managed funds, in relation to chosen index. The period of 
time that has been investigated is 2000-2017. Furthermore, the study intends to look closely at 
periods of bear market and investigate whether actively managed funds tend to perform better 
than index during these specific periods of time. Thus, the chosen period has been divided 
into periods of bear and bull markets. 
  
Methodology: To correspond to the purpose of the study, a quantitative method have has 
been used to analyze the collected information. The relationship between the actively 
managed funds and the index has been measured using a simple linear regression.  
  
Theoretical Perspectives: The theories used to analyze the results are mainly the efficient 
market hypothesis and modern portfolio theory, such as the mean-variance theory. Earlier 
studies, both European and American, have been used to compare the results. 
  
Empirical foundation: The funds that have been selected are actively managed funds with 
their legal seat in Sweden. The sample consists of 33 actively managed funds and the chosen 
benchmark is SIX Return Index. 
  
Conclusions: The results indicate that actively managed funds do not pay off in a long run 
compared to SIX Return Index. However, the funds tend to perform better during bear 
markets. The results are presented in the empiricism and the following appendices. Previous 
studies regarding the subject have had varying results and this study strengthens the effective 
market hypothesis in the long run, but indicates that active management can be profitable in 
the event of a bear-market. Proposals for further studies on the subject include analyzing the 
behavior of private investors and research regarding which kind of information that is 
considered when funds are chosen. This would be interesting since a lot of research on the 
subject is arguing against actively managed funds.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska fondmarknaden är utbredd och idag finns det ungefär 2500 fonder tillgängliga 

för svenska sparare. Många svenskar väljer denna sparform och utöver 

premiepensionssparande sparar 8 av 10 svenskar i fonder. År 2000, vid början av studien, var 

fondförmögenheten för svenska aktiefonder värd 595,5 miljarder kronor. Vid början av 2016 

var den värd 3200 miljarder (Fondbolagens förening, 2017).  

  

Grafen nedan illustrerar hur fondsparandet i olika typer av fonder har ökat från 1986 till 2016. 

På Y-axeln ser vi fondförmögenheten i miljarder kronor och på X-axeln ser vi årtalen 

(Fondbolagens förening, n.d.). 

  

 
Figur 1. Fondförmögenhet, 1986 till 2016 (Fondbolagens förening, n.d.). 

  

Inom fondförvaltning är portföljvalsteori ett centralt begrepp som har studerats under en 

längre tid. Markowitz (1952) introducerade det som vi idag kallar modern portföljvalsteori. 

Det har forskats vidare kring ämnet och teorin utvecklades år 1970 av Fama som myntade 

begreppet om den effektiva marknadshypotesen (EMH). Denna menar att det på en effektiv 

marknad inte är möjligt att kontinuerligt överträffa marknaden, vilket beskrivs närmare i 

teoriavsnittet 2.1 (Fama, 1970).  
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Portföljförvaltning kan vara aktiv eller passiv. En passivt förvaltad fond följer index och ska 

avspegla marknaden genom att fondens förmögenhet investeras i olika värdepapper, enligt 

samma proportioner som marknaden. Vid aktiv förvaltning försöker man istället överträffa 

index, vilket motsäger teorin om den effektiva marknadshypotesen. Detta görs således genom 

att avvika från fördelningen av aktierna på börsen, genom att ha mer eller mindre av aktier 

som förväntas gå bra respektive dåligt, för att en önskad högre avkastning ska genereras 

(Stotz, 2005). Väljs en aktivt förvaltad fond finns det således ett förtroende för att förvaltaren 

i fråga ska ha en bra strategi som genererar en högre riskjusterad avkastning (Pettersson et al., 

2014). 

  

Malkiel (2005) sammanfattar aktiv fondförvaltning enligt följande ”... a blindfolded 

chimpanzee throwing darts at the stock pages could select a portfolio that would do as well as 

the experts.”. Hans påstående stämmer väl överens med Famas teori om den effektiva 

marknadshypotesen. Således menar han att det inte är möjligt att ta rationella 

investeringsbeslut som kontinuerligt slår marknaden, utan att det snarare är slumpen som 

avgör om en aktivt förvaltad fond genererar överavkastning eller inte.  

  

1.2 Problemformulering 
Ett flertal studier utöver Famas (1970), styrker teorin om den effektiva marknadshypotesen. 

Malkiel (1996) genomförde en studie där aktivt förvaltade amerikanska fonder jämförs med 

S&P 500 Index, som visar på att en majoritet av de aktivt förvaltade fonderna inte presterar 

över index. Forskare såsom Bogle (1995) och Gruber (1996) har kommit fram till liknande 

resultat. Studierna menar på att det inte finns några fördelar med en aktiv fond, främst på 

grund av de höga avgifterna som försvårar möjligheterna att generera en högre avkastning än 

index. 

  

Att närmare undersöka om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än index vid specifika 

nedgångar på marknaden är också av intresse. Som nämnt har aktiva förvaltare möjlighet att 

avvika från marknadsportföljen, som vid nedgång inte är önskvärd, och eventuellt göra bättre 

ifrån sig om förvaltaren är väl insatt i marknaden och lyckas ta bra beslut (Finansnytt, n.d.). 

Ifall det skulle finnas möjlighet att slå marknaden genom att anpassa sina innehav efter 

marknadsläget skulle detta vara av stor betydelse, inte minst för privatpersoner. Alexander 

(2010) jämförde det amerikanska investmentbolaget Berkshire & Hathaways portfölj med 

S&P 500 Index mellan åren 1990-2009. Perioden som han undersökt kantades av tydliga upp- 



 7 

och nedgångar på marknaden och resultaten indikerar att den aktiva portföljen presterar bättre 

än index vid just nedgång och på volatila marknader.  

  

Liknande studier har inte gjorts i Sverige under den valda perioden. Det är av intresse att 

undersöka om det finns ett samband mellan nedgångar på marknaden och aktiva fonders 

riskjusterade avkastning, under de år som studien omfattar.  

  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder presterar i 

upp- och nedgångar i förhållande till SIX Return Index under åren 2000-2017. Vidare är 

syftet att undersöka huruvida aktivt förvaltade fonder presterar bättre under nedgång än 

passivt förvaltade.  

  

1.4 Målgrupp  
Studien riktar sig främst till lärare och studenter inom finansiell ekonomi. Andra intressenter 

som has i åtanke är fondförvaltare samt insatta privatinvesterare. Nivån på diskussion och 

resonemang anpassas efter målgruppens antagna grundkunskaper inom ämnet.  

  

1.5 Disposition  
Kapitel 1, Inledning: I inledningen ges bakgrundsinformation kring ämnet för att skapa 

förståelse för relevansen av studien för läsaren. Därefter formuleras problematiseringen som 

slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte.  

  

Kapitel 2, Teori: I detta kapitel presenteras valda teorier som kommer att användas som 

analysverktyg för insamlad data. Här presenteras också tidigare studier och dess resultat för 

att vidare motivera hur studiens bidrag kommer att passa in i forskningen.  

  

Kapitel 3, Metod: I den här delen beskrivs, motiveras och kritiseras valda metoder. Dessa 

ligger till grund för tillvägagångssätt för datainsamling och analys.  

  

Kapitel 4, Empiri: Kapitlet presenterar de resultat som den empiriska undersökningen gett.  

  

Kapitel 5, Analys: Resultaten från empirin analyseras med hjälp av det valda teoretiska 

ramverket.  
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Kapitel 6, Slutsats: Det avslutande kapitlet presenterar slutsatserna som kunnat dras från 

analysen. Där förs också ett vidare resonemang kring betydelsen av de slutsatser som dras i ett 

större sammanhang. Vidare presenteras förslag på vidare forskning kring valt ämne.  

  

2. Teori 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesens (EMH) grundtes är att de finansiella marknaderna är 

effektiva och att all tillgänglig information speglar ett värdepappers pris. Om all information 

finns tillgänglig anses värdepapperna vara korrekt värderade och därför finns det, enligt 

teorin, ingen möjlighet att hitta över- eller undervärderade värdepapper. En prestation över 

index på en effektiv marknad skulle alltså bero på tur eller på ett större risktagande. EMH 

delar upp marknaden i tre tillstånd; svag-, halvstark- och stark effektivitet. Vid en svag 

effektivitet speglas priset på ett värdepapper av all historisk information. Skulle ett 

värdepappers framtida pris gå att förutspå med hjälp av historisk avkastning skulle aktörer 

omedelbart investera i dessa. Således skulle möjligheten att generera riskjusterad 

överavkastning snabbt elimineras. Vid svag effektivitet på marknaden menar teorin på att 

undervärderade papper inte går att identifiera endast med hjälp av värdepapprets historik. Vid 

halvstark effektivitet på marknaden baseras ett värdepappers pris på all publik information, 

såsom analyser, historisk information och finansiella rapporter. Trots given information kan 

man inte systematiskt slå marknaden på riskjusterad basis. Om stark effektivitet råder är all 

information tillgänglig på marknaden. Även privat information, såsom insiderinformation, 

skulle då korrekt spegla ett värdepappers pris. Råder stark effektivitet finns det ingen 

möjlighet för investerare att generera en högre riskjusterad avkastning. Sammanfattningsvis 

menar anhängare till teorin att det inte går att överträffa marknaden, att fundamentala- och 

tekniska analyser är oanvändbara och att aktiv förvaltning är slöseri med tid och resurser 

(Fama, 1970). 

 

2.2 Modern portföljvalsteori 
2.2.1 Mean-variance teorin 
Mean-variance teorin är en av grundstenarna i modern portföljvalsteori. Som nämnt i 

inledningen presenterades teorin först av Harry Markowitz på 1950-talet och fick tidigt stor 

genomslagskraft i finansvärlden. Teorin utgår från att investerare är riskaverta och då 

möjlighet ges att välja mellan två portföljer med samma avkastning men med olika 
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standardavvikelse, kommer portföljen med lägst risk att väljas (Markowitz, 1952). Vidare 

beskriver Markowitz (1952) hur en investerare kan minska risken i sin portfölj genom att 

kombinera flera instrument. Han menar att denna metod diversifierar bort företagsspecifik 

risk och kan leda till att portföljen bibehåller samma avkastning men att risken sänks. Hans 

teori grundas i tron att en rationell investerare kommer att optimera sin portfölj med hjälp av 

diversifiering, och därmed få maximal avkastning vid en given risknivå.  

  

2.3 Riskjusterad avkastning 
För att jämföra olika fonder på ett tillförlitligt sätt är det viktigt att riskjustera fondens 

avkastning. Genom att sätta avkastning i relation till risk får man ett förhållande som visar på 

hur mycket avkastning per riskenhet som värdepappret genererar. Det möjliggör jämförelse 

mellan fonder som genererar samma avkastning men som tar olika mycket risk. Med 

utgångspunkt ur portföljvalsteorin skulle det innebära att en rationell investerare alltid utgår 

från att uppnå så hög avkastning som möjligt, givet en förutbestämd nivå av risk (Berk & 

DeMarzo, 2014).  

  

Det finns ett flertal sätt att mäta den riskjusterade avkastningen. Jensens Alfa är ett av dem 

och mäter om värdepappret lyckas generera överavkastning när hänsyn tagits till den 

systematiska risken genom att subtrahera CAPM från fondens faktiska avkastning. Riskmåttet 

är således beta. På så sätt indikeras hur mycket alfavärdet skiljer sig från Security Market 

Line och därmed hur pass stor överavkastningen är (Jensen, 1967).  

  

Ett annat vanligt och ett erkänt sätt mäta den riskjusterade avkastningen på, är med hjälp av 

Sharpe-kvoten. Kvoten skapades av Nobelpristagaren William Sharpe (1966), men bygger till 

stor del på tidigare forskning av bland annat Treynor. Det som skiljer metoderna åt är att 

riskmåttet som används byts ut. Treynors Index använder beta som riskmått och Sharpe 

använder standardavvikelsen (Scholz & Wilkens, 2005), vilket beskrivs mer ingående under 

avsnitt 2.3.3. Treynors index och Jensens alfa tar endast hänsyn till den systematiska risken. 

Då standardavvikelsen används i sharpekvoten tar den hänsyn till både den systematiska och 

den osystematiska risken (Berk & DeMarzo, 2014) och kommer därför att användas för att 

mäta den riskjusterade avkastningen i studien.  
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𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = (𝑅. − 𝑟𝑓)/𝜎. 

 

𝑅. = portföljens förväntade medelavkastning 

𝑟𝑓 = medelavkastningen hos riskfria räntan 

𝜎. = Standardavvikelsen för portföljen 

 

Kvoten räknas ut genom att dividera fondens riskpremie, det vill säga den faktiska 

avkastningen minus den riskfria räntan, med fondens standardavvikelse. Den riskfria räntan 

som används är densamma som för en svensk statsskuldväxel på tre månader (bilaga 1). 

Anledningen till att denna ränta ofta benämns som riskfri är då sannolikheten att Sverige 

behöver ställa in sina betalningar under de närmaste tre månaderna är låg. Från och med 

februari 2015 är den riskfria räntan negativ (Nordnet, 2017). I undersökningen sätts räntan 

under denna perioden till 0% med antagandet att en rationell investerare föredrar att inte 

investera pengarna istället för att investera i en riskfri tillgång med negativ ränta.  

  

Standardavvikelsen används som ett mått för att avgöra hur riskfylld en portfölj är. Då 

standardavvikelsen är inkluderad i sharpekvoten innebär det, som nämnt, att både den 

företagsspecifika och den marknadsspecifika risken tas i beaktning. Ju högre sharpekvot, 

desto högre avkastning genererar den undersökta portföljen - i förhållande till den risk som 

den innehåller (Sharpe, 1966). 

  

2.3.1 NAV-kurs och justerad NAV-kurs.  
Den insamlade datan är i form av dagliga NAV-kurser. NAV står för net asset value, det vill 

säga nettoandelsvärde. Värdet på en fondandel beräknas som värdet på fondens totala 

tillgångar dividerat på antalet andelar, efter att förvaltningskostnader dragits av. Till skillnad 

från aktiekurser så ändras inte NAV-kursen under dagens gång, utan sätts i slutet av 

respektive bankdag. Således handlas fonder baserat på gårdagens slutkurs (Fondbolagens 

Förening, n.d.). 

  

För att ta hänsyn till det faktum att flertalet av de undersökta fonderna delar ut vinsten direkt 

till fondens investerare, har en så kallad justerad NAV-kurs skapats för dessa. Den justerade 

NAV-kursen tar med i beräkningen att potentiell utdelning återinvesteras i fonden omedelbart 

efter att den skett. På så vis tas det hänsyn till ränta-på-ränta-effekten, även för de fonder som 
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i praktiken ger utdelning direkt till sina investerare, vilket gör jämförelsen mellan de olika 

mer rättvis. 

 

2.4 Empirisk Litteraturgenomgång  
När det kommer till forskning rörande EMH har Burton Malkiel länge varit en förespråkare 

för hypotesen och forskat kring detta. Som nämnt i bakgrunden, menar han på att en 

schimpans med bindel som kastar dart på Wall Street Journal kan välja en portfölj som 

presterar lika väl som en expert valt. Han menar att det därför inte finns anledning att 

investera i aktivt förvaltade fonder. Vidare menar Malkiel att aktivt förvaltade fonder har 

svårt att göra bättre ifrån sig än indexfonder på både amerikanska och europeiska marknader. 

Han menar på att aktiv handel med värdepapper inte gör annat än att skapa 

transaktionskostnader och försämra prestationen (Malkiel, 2005).  

  

Som nämnt i problemformuleringen, jämförs Berkshire Hathaways portfölj med indexet S&P 

500, mellan åren 1990-2009 i en studie från 2010. Studien har fokuserat på tidsperioden i 

helhet, samt delat upp den i mindre perioder. Tidsperioden som undersöks är intressant då den 

kantas av både upp- och nedgångar. I sin helhet visar studien på att Berkshire Hathaway gör 

bättre ifrån sig än S&P Index, men att den också har en högre standardavvikelse. När 

avkastningen riskjusteras, visar studien inte längre på att Berkshire Hathaway presterar bättre 

än index. Om perioden delas upp visar det sig att index under perioden 1995-1999 presterar 

bättre än Berkshire Hathaway, vilket är den period när marknaden var som starkast. Berkshire 

Hathaway gjorde bättre ifrån sig än index mellan 2000-2004, då marknaden var som mest 

volatil. Studien menar på att en investerare skulle dra nytta av ha innehav i båda portföljerna 

(Alexander, 2010). 

  

En annan studie vars slutsats är att aktiva fonder generar en sämre riskjusterad avkastning än 

index, är Siegels studie från 2008. Siegel (2008) undersöker den genomsnittliga procentuella 

årliga fondavkastningen mellan år 1972 och 2006. Han kommer fram till att den 

genomsnittliga aktiefonden underpresterar index S&P 500 med cirka en procentenhet. I 

undersökningen identifierar dock Siegel perioder, exempelvis mellan åren 1975–1983, då de 

aktivt förvaltade fonderna lyckas överprestera index på riskjusterad basis. Denna perioden 

kantas främst av uppgång (Investing, n.d.). 
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Ippolito (1989) har genomfört en studie som undersöker ett antagande inom EMH. Det som 

undersöks är följande: om hypotesen stämmer så bör fonder med högre avgifter också 

generera en högre avkastning. Detta för att motsvara avgifterna så att samma riskjusterade 

avkastning uppnås. Måttet som används för riskjusterad avkastning är Jensens alfa och 

tidsperioden för studien sträcker sig från 1965 till 1984. Vidare delas tidsperioden upp i fyra 

stycken treåriga perioder mellan åren 1970–1982 för att undersöka om resultatet skiljer sig åt 

där. Slutsatsen från studien är att fonder med högre avkastning inte bara presterar för att 

motsvara avgifterna, utan genererar även en överavkastning oavsett vilken tidshorisont som 

undersöks.  

  

Ytterligare en studie som fokuserar på fluktuationer på marknaden är Nenninger (2010). 

Studien bygger vidare på tidigare forskning kring ämnet om hur aktivt förvaltade fonder 

presterar vid både upp- och nedgångar. Undersökningen är inte indelad i separata tidsperioder 

beroende på upp- eller nedgång, utan är baserad på månatliga mätningar. Slutsatsen i studien 

är att aktivt förvaltade fonder, som är undersökta mellan åren 2003-2007, tenderar att 

generera en bättre riskjusterad avkastning i både bra och dåliga tider. Den riskjusterade 

avkastningen mäts med hjälp av Jensens alfa och Carharts fyrfaktormodell.   

  

3. Metod 
3.1 Vetenskaplig metodik 
Studiens utgångspunkt är av en ren kvantitativ ansats. I studien används en deduktiv ansats 

för att opartiskt testa vald teori kring aktivt förvaltade fonders prestation, för att kunna dra 

logiska slutsatser (Lundahl, Skärvad, 1999). Utifrån teorin tolkas den insamlade datan 

och  undersöker ett eventuellt samband mellan aktivt förvaltade fonder och överavkastning, 

samt om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än index vid nedgång. 

  

3.2 Regressionsanalys 
3.2.1 Linjär Regression med OLS 
För att kunna analysera eller påvisa ett eventuellt samband mellan två olika faktorer används 

ofta regressionsanalys. Syftet med en regressionsanalys är att försöka förklara ett samband 

mellan en beroende variabel, Y, och en eller flera oberoende variabler, samt förklara till hur 

pass stor del respektive variabel, X, påverkar Y.  

(Andersson et al., 1994).  
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För att undersöka uppsatsens syfte kommer en enkel linjär regressionsanalys att tillämpas. 

Detta föredras då det ämnas att undersöka sambandet mellan två variabler: aktivt förvaltade 

fonder och SIXRX. Detta görs genom “least-square-principle” som går ut på att matematiskt 

hitta den linje som bäst stämmer överens med materialet. Linjen kommer då att sammanfalla 

där roten ur avståndet mellan regressionslinjen och mätpunkterna är så liten som möjligt 

(Lind et al., 2015).  

  

Det matematiska uttrycket som används för att förklara sambandet mellan Y och X ser ut som 

följande:  

  

𝑌	 = 		𝛼	 +	𝛽8𝑋8 	+ 	𝜀 

Där: 

𝑌 = Beroende variabel 

.α = konstant 

β = Regressionskoefficienten 

X = Oberoende variabel 

𝜀 = Felterm 

I undersökningen kommer Y att utgöras av den riskjusterade avkastningen för respektive fond 

medan den oberoende variabeln är densamma för jämförelseindex SIXRX. 

Regressionskoefficienten β visar oss hur sambandet mellan Y och X ser ut och det visar den 

genomsnittliga förändringen för Y ifall X ökar eller minskar med en enhet. 𝜀 visar interceptet 

mellan det faktiska Y-värdet, och det teoretiska som regressionslinjen visar. Ju lägre värde på 

𝜀, desto bättre stämmer regressionsanalysen överens med verkligheten. Konstanten α 

kännetecknas av det teoretiska värdet som variabeln Y kommer att inneha då den oberoende 

variabeln, X, är lika med noll (Lind et al., 2015). Varken 𝜀 eller α kommer att analyseras 

närmare i undersökningen då den endast ser till sambandet, det vill säga betavärdet mellan 

respektive fond och SIXRX. 

För att utföra beräkningarna används Microsoft Office Excel. Detta främst då datan 

presenteras i Excel men även av anledningen att författarna har god kunskap i programmet 
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sedan tidigare. Vidare använder sig undersökningen enbart av formeln för regression mellan 

två variabler, snarare än att genomföra en dataanalys för att beräkna regressionen. Fördelen 

med att genomföra en dataanalys är att man får ut signifikans direkt och fler statistiska 

variabler. För uppsatsens ändamål, med ett relativt stort antal mätpunkter, har det beslutats att 

regressionsanalysen sammanställs och analyseras med hjälp av formelverktyget.  

  

Uppsatsens regressionsanalys genomförs för att se vilket värde regressionskoefficienten, β, 

har under perioderna. Den kommer därmed att visa hur de aktivt förvaltade fondernas 

riskjusterade avkastning rör sig i förhållande till marknaden, genom att de aktiva fondernas 

betavärden tas fram. I uppsatsen används begreppen regressionskoefficient och betavärde 

simultant och har samma betydelse.  

  

3.3 T-fördelning och p-värde 
För att kunna avgöra huruvida undersökningens resultat är statistiskt säkerhetsställt eller inte, 

kommer regressionskoefficienten att testas med hjälp av ett t-test. T-testet används för att 

testa två olika populationens medelvärde och se till hur stor sannolikheten är att dessa skulle 

vara lika, då regressionskoefficienterna är normalfördelade enligt en t-fördelning (Lind et al., 

2015). Den ena populationens medelvärde utgörs av respektive fonds betavärde och det andra 

är för betavärdet SIXRX, vilket då får medelvärdet 1. Under t-testet har en signifikansnivå om 

5% använts. Detta innebär att allt med ett p-värde under 2,5% har ansetts som statistiskt 

säkerhetsställt vid det tvåsidiga testet, respektive under 5% för de ensidiga. Resultatet för de 

fonder vars p-värde hamnar utanför signifikansnivåerna är således fortfarande korrekta, men 

dess prestationer är inte statistiskt säkerhetsställda. 

  

Vid genomförandet av tvåsidigt t-test över hela perioden ställs följande hypotes:  

  

𝐻0 = 1 

𝐻1	 ≠ 1 

  

Vid genomförandet av ensidiga t-test över ned- respektive uppgång ställs följande hypoteser:  

  

𝐻0 = 1 

𝐻1 > 1 vid nedgång respektive 𝐻1 < 1 vid uppgång 
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H0 ska tolkas som sannolikheten att regressionskoefficienten från fonden är 1. Det innebär att 

den skulle vara densamma som uppsatsens jämförelseindex.  

  

H1 är motsatsen, sannolikheten att regressionskoefficienten är signifikant skilt från 1, det vill 

säga att den är skild från jämförelseindex. Vid t-test av upp- respektive nedgång har det 

genomförts ett ensidigt test.  

  

3.4 Datainsamling 
NAV-kurserna till denna studie erhålls från den oberoende aktören Morningstar via NAV-

center. Underlag till studien hämtas från oberoende utgivare av fondinformation, 

vetenskapliga artiklar samt litteratur inom ämnet. Ett kritiskt förhållningssätt hålls gentemot 

den data som samlas in för att få bukt med eventuella objektivitetsproblem.  

 

3.5 Val av marknad  
Fondverksamheten i Sverige styrs till största del av EU-direktiven UCITS V och regleras av 

lagen om värdepappersfonder. Direktiven omfattar ersättning, sanktioner och regler om 

förvaringsinstitut. Dessa inkluderar bland annat reglering av fondens innehavstruktur, såsom 

möjligheten att realisera 25% av portföljens värdepapper (Fondbolagens förening, 2017). Ju 

fler europeiska länder som följer dessa direktiv desto mer lika blir Europas fondmarknader. 

Man kan således argumentera för att studiens resultat skulle vara applicerbart på, och 

jämförbart med, andra marknader i Europa. Det gäller självfallet även omvänt, att europeiska 

studier som gjorts någorlunda nyligen är av relevans och är intressanta att jämföra med denna 

studie.  

 

3.6 Val av aktivt förvaltade fonder  

Aktiefonder med placeringsinriktning på den svenska marknaden har valts och endast svenska 

fonder med registrerat säte i Sverige har undersökts. Detta för att fonder med säte i andra 

länder skulle kunna ge upphov till marknadsimperfektioner, exempelvis skatteskillnader och 

landspecifika lagar. Även fonder som enbart fokuserar på små- och medelstora bolag har valts 

bort på grund av att dessa ska kunna vara jämförbara mot SIXRX. För att neutralisera 

ytterligare marknadsimperfektioner som kan påverka undersökningen, har urvalet begränsats 

till fonder som främst investerar i Sverige. Undersökningen kommer dock att tillåta 

inkludering av fonder som har möjlighet att inneha upp till 10% av sitt kapital investerat på 

övriga nordiska marknader. Orsaken till detta val är delvis på grund av att urvalets storlek 
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annars skulle minskat avsevärt men också då det är i enlighet med UCITS V, vilket är 

regelverket som svenska fonder följer (Fondbolagens förening, n.d.). Undersökningen har 

vidare valt att inkludera fonder som tar etiskt ansvar. Detta motiveras genom att urvalet av 

fonder skulle bli väldigt begränsat utan dem. 

Vidare avgränsas studien till att även utesluta fonder som använder derivatinstrument i 

spekulativt syfte, det vill säga fonder som kan utnyttja hävstång vid en uppgång eller inneha 

korta positioner vid en eventuell nedgång. Dessa fonder utesluts på grund av att fonderna ska 

ha samma förutsättningar vid marknadsfluktuationer för att resultatet ska kunna jämföras.  

Av de sammanlagt 110 Sverigefonderna som är registrerade i Sverige, är det 33 stycken som 

uppfyller samtliga kriterier och ligger till grund för uppsatsens kvantitativa undersökning 

(Morningstar, n.d.). Av dessa 33 fonder har 22 varit aktiva på marknaden under hela den 

valda tidsperioden. De fonder som har tillkommit under perioden kommer att inkluderas från 

och med det datum de noterades.  

3.7 Val av jämförelseindex 
Då det ämnas att undersöka olika perioder och hur aktiva fonder har presterat under dessa, 

kommer de utvalda fonderna att jämföras mot ett index. Det som valts är SIX Return Index. 

Indexet består utav samtliga bolag på Stockholmsbörsen och är ett förmögenhetsviktat index. 

Det innebär att varje akties vikt är densamma som respektive börsvärde. Det är dessutom 

justerat för respektive akties avkastning, vilket innebär att utdelningen på aktierna 

återinvesteras, som i sin tur skapar en ränta-på-ränta-effekt. SIX Return Index eftersträvar 

därmed att återspegla utvecklingen på den svenska marknaden över tid. Det är valt som 

jämförelseindex då det återspeglar den genomsnittliga utvecklingen på den 

värdepappersmarknad där valda fonder placerar (Matilainen et al., n.d.).  

  

SIXRX är ett allmänt erkänt jämförelseindex för att jämföra fonders utveckling över tid och 

för att utvärdera fondförvaltares prestationer. Det finns dessutom ett flertal passivt förvaltade 

fonder vars målsättning är att efterlikna SIXRX, vilket möjliggör att en privat investerare 

också kan se indexet som ett alternativ vid val av investering (Morningstar, 2017). Ett 

exempel på ett jämförelseindex som eventuellt hade kunnat vara problematiskt att använda är 

OMXS30 då den endast visar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. SIXRX är då 

mer passande då det, som nämnt, motsvarar den genomsnittliga utvecklingen på 

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (Veckans Affärer Finans, n.d.). 
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3.8 Val av tidsperiod 
Studien ämnar att undersöka en längre period för att öka sannolikheten att komma fram till ett 

rättvisande resultat. Valet av tidsperiod blir en stor påverkande faktor i vilket resultat man får, 

då marknadens utveckling kan skilja sig mycket från en period till en annan. 

  

Sperandeo (1990) definierar bull- och bear markets som en längre period som präglas av en 

ihållande upp- eller nedgång. First Trust (n.d.) beskriver att kravet för bull- eller bear markets 

är att index rör sig minst 20% upp eller ner från sin senaste botten- eller toppnivå. Det är även 

denna gräns på 20% från en topp- eller bottennotering som har använts vid definitionen av de 

valda tidsperioderna i denna studie. Utifrån jämförelseindexet SIXRX och ovanstående 

riktlinjer har sju tidsperioder identifierats mellan år 2000 och 2017.  

  

Fyra av tidsperioderna präglas av uppgång, och resterande tre av nedgång. På så vis kan 

resultat för den totala prestationen av fonderna samt resultat under de olika perioderna tas 

fram och jämföras.  

  

3.8.1 Uppdelningen av den valda tidsperioden  
 
  

 
Figur 2.  Visar SIXRXs utveckling från 8 februari 2000 till 31 mars 2017. 
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1. 8 feb 2000 - 9 okt 2002 (ned 67,5%)  

2. 9 okt 2002 - 9 juli 2007 (upp 295,4%) 

3. 9 juli 2007 - 17 nov 2008 (ned 56,6%) 

4. 17 nov 2008 - 16 maj 2011 (upp 64,8%) 

5. 16 maj 2011 - 20 april 2015 (upp 146,1%)  

6. 20 april 2015 - 11 februari 2016 (ner 22,2%)  

7. 11 februari 2016 - 31 Mars 2017 (upp 35,4%) 

  

Period fyra och fem, som egentligen är en lång period av uppgång, har delats upp i två delar 

med anledning av att perioden är betydligt längre än de andra. Perioden bryts ner för att 

lättare identifiera eventuella avvikelser. Mellan de två perioderna skedde en nedgång, men då 

SIXRX inte gick ned med mer än 20% kunde inte ytterligare en period identifieras.  

  

3.9 Kritik till metod  

Eftersom uppsatsen är baserad på sekundärdata finns det en risk att materialet har tolkats och 

snedvridits av andra. En annan nackdel med sekundärdata är att insamlingen av datan 

genomförts för ett annat ändamål än det för denna studie. Det är av stor vikt att välja 

sekundärdatan noga så att dess validitet och reliabilitet i förhållandet till studiens syfte och 

problemställning är riktig (Lundahl & Skärvad, 1999).  

3.9.1 Validitet och Reliabilitet 

Att kontrollera validiteten innebär att se till att undersökningen genomförs som tänkt och 

huruvida den data som används reflekterar verkligheten (Denscombe, 2013). Som nämnt 

tillämpas en deduktiv ansats i studien vilket innebär att utgångspunkten är teori och den data 

som samlas in (Lundahl & Skärvad, 1999). Då studien baseras på sekundärdata skulle det 

kunna vara en nackdel, då den kan ha samlats in för ett annat ändamål än studien, och riskerar 

då att inte vara duglig för att besvara det specifika syftet i fråga (Saunders et al., 2007). 

Möjligheten att bibehålla en hög validitet underlättas av det faktum att den data som samlats 

in endast är numerisk.  

Reliabilitet står för hur tillförlitligt och upprepningsbart resultatet i studien är. Med andra ord 

innebär det hur väl testet mäter det som ämnas att mäta och hur användbart det kan komma att 

vara för vidare forskning. Då studien utgår från befintlig data finns det ingen möjlighet att 
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påverka informationen. Det gör att reliabiliteten är hög då få snedvridningar kan ske i det 

avseendet (Saunders et al., 2007).  

3.9.2 Indelning av tidsperioder 

Indelningen av tidsperioder tåls att kritisera, då längden på de olika perioderna skiljer sig 

markant. Detta kan komma att påverka resultaten då det eventuellt är svårare att se samband i 

de kortare perioderna än i de längre, då det finns mer data att analysera ju längre perioden är. 

De två senaste perioderna, vilka består av en upp- respektive nedgång, är väldigt korta. Kritik 

mot dessa skulle kunna vara att de inte är omfattande nog att kunna dra slutsatser utifrån.  

3.9.3 Riskjusterad avkastning 

Problematiken som rör den riskjusterade avkastningen grundar sig i det riskmått som används. 

För undersökningen har standardavvikelse använts som medför vissa brister. Riskmåttet 

bygger på historisk information för ett begränsat tidsintervall. Det innebär att den risk som 

räknas ut visar på vilken risk fonden haft och inte vilken risk fonden kommer att ha i 

framtiden. En annan brist riskmåttet har, är en oförmåga att ta hänsyn till är eventuella 

extrema händelser såsom krig, finansiella kriser eller andra katastrofer. Då en del risker är 

svåra att förutse kan de alltså inte fångas upp av ett konventionellt mått på risk (Pettersson et 

al., 2013).  

3.9.4 Survivorship Bias  

När det kommer till valet av fonder kan uppsatsens mätningar delvis lida av ”survivorship 

bias”. Enligt Edwin et al (1996) är detta är ett vanligt förekommande problem vid 

undersökningar av fonder och är svårt att undvika. De menar att fenomenet uppstår då de 

fonder som analyseras endast är de fonder som har överlevt under en längre tid, det vill säga 

de mest framgångsrika fonderna. De fonder som däremot inte längre finns med, antingen för 

att de stängts ner eller för att de har blivit ihopslagna med andra fonder, kommer därmed inte 

att vara med i mätningen. Enligt Edwin et al. (1996) blir resultatet överskattat. De har 

genomfört en genomgående studie av hur stor effekt survivorship bias har på fonder från 1977 

och fram till 1996. Enligt studien minskar en fonds genomsnittliga avkastning med 0,7% om 

survivorship bias tas i beaktning. På grund av denna studiens omfattning och att de valda 

fondernas livslängd varierar, kommer inte survivorship bias att tas i beaktning.  
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3.9.5 Regressionsanalys 

De främsta nackdelar som lyfts gällande regressionsanalyser är den verkliga orsaken till 

sambandet. Kritiken riktas främst till valen av de antaganden som undersöks och ska förklara 

ett eventuellt samband (Andersson et al., 1994). Regressionsanalysen i denna undersökning 

syftar dock inte till att formulera och testa ett antagande. Den syftar snarare till att beräkna en 

regressionskoefficient som ska förklara respektive fonds betavärde i förhållande till SIXRX. 

Därav formuleras inga antaganden och kritiken är därmed inte relevant för uppsatsens 

regressionsanalys. 

3.9.6 T-test 

Det går att ifrågasätta huruvida det är korrekt att använda ett ensidigt t-test vid upp respektive 

nedgång. Att använda ett ensidigt t-test innebär dels att fler fonder kommer att bli signifikanta 

och vanlig kritik är att det används just av anledningen att kunna påvisa samband även om det 

inte finns (Lind et al., 2015). Uppsatsens sekundära syfte är att specifikt undersöka om en 

aktivt förvaltad fond presterar bättre i nedgång, något som även tidigare forskning kunnat 

bekräfta. Därav finns det tillräckligt med belägg för att genomföra ett ensidigt istället för 

tvåsidigt t-test. 

4. Empiri  
4.1 Fonder 
Utifrån kriterierna vid fondurvalet, som presenterats ovan, har nedanstående 33 

Sverigefonders prestation valts ut för analys under perioden 2000–2017. Samtlig information 

gällande betavärde samt signifikansnivå för respektive fond och period finnes i bilaga 3. 

  
Tabell 1. Samtliga fonder i urvalet 
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4.2 Nedgång 
Resultatet visar att det genomsnittliga betavärdet för samtliga fonder under samtliga perioder 

av nedgång är 0,73. Det visar även att betavärdet varierar kraftigt mellan de tre olika 

perioderna. Standardavvikelsen är under perioderna av nedgång 0,44 (se bilaga 2).  

 

Period ett av är den längsta perioden av nedgång (2 år och 7 månader). Betavärdet för 

perioden är 0,75 och samtliga fonder har ett betavärde som är under 0,85. Under perioden går 

SIXRX ned 67,5% och 22 aktivt förvaltade fonder har undersökts. 

  

Den tredje perioden i uppsatsen är en nedgång på 1 år och 4 månader. Alla 27 aktiva fonder 

under perioden har ett lägre betavärde än jämförelseindexet som sjunker med 56,6%. Perioden 

har det lägsta betavärdet av perioderna i nedgång på 0,42.  

  

Period sex är den kortaste perioden och den perioden som har den lägsta totala 

värdeminskningen för SIXRX (ned 22,2%). Perioden har den lägsta standardavvikelsen (0,05) 

samt ett betavärde på 1,00. Under perioden undersöks 33 aktivt förvaltade fonder. 

  

Ett betavärde under 1,00 i nedgång innebär att fonden i fråga inte sjunkit lika mycket i värde 

som index. Nedan följer de fem signifikanta fonder som har det lägsta betavärde i nedgång 

över alla perioderna. Observera att samtliga av fonderna har varit aktiva i minst två av 

perioderna av nedgång.  

 
Tabell 2. Fem bästa vid nedgång 

 
  

AstraZenecas Allemansfond utmärker sig som den fond som har lägst betavärde under 

perioderna av nedgång om 0,43. Fondens resultat utmärker sig dessutom då det är en av de få 

mätningar som visar ett negativt betavärde under någon av tidsperioderna.  
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Tabell 3. Fem sämsta vid nedgång 

 
  

Danske Invest är den fond som har högst betavärde bland de fonder som varit aktiva under 

samtliga undersökta tidsperioder. PriorNilsson är den enda signifikanta fonden som i 

genomsnitt presterar sämre än index vid nedgång. PriorNilsson tillkom under period fem i 

undersökningen och period sex är således den enda perioden av nedgång sedan fonden 

startade. 

  

4.2.1 T-test vid nedgång 
Vid en signifikansnivå på 5% framgick det av det ensidiga t-testet att sammanlagt 27 av 33 

undersökta fonder har en signifikant skilt regressionskoefficient från SIXRX under perioder 

av nedgång. Ifall t-testet genomförs på en lägre nivå, om 2,5%, går det att utläsa att 

sammanlagt 22 av 33 fonder är signifikant skilda.  

  

4.3 Uppgång  
Under de fyra perioderna av uppgång är det genomsnittliga betavärdet 0,77. Volatilitet är 0,18 

i perioder av uppgång (se bilaga 2). 

  

Period två är den längsta perioden på totalt fyra år och nio månader och totalt 26 fonder 

analyseras under denna period. Alla dessa fonder har ett lägre betavärde än 1,00 och presterar 

således sämre än jämförelseindexet under perioden. Under period två är SIXRX upp 295,4% 

och det genomsnittliga betavärdet är 0,63.  

 

Period fyra präglas av en uppgång på två år och sex månader och ytterligare tre fonder har 

tillkommit (29) och undersöks över perioden. Endast en av fonderna, Nordic Equities 

Sweden, har presterat bättre än jämförelseindexet under perioden (beta 1,25). Under perioden 

är SIXRX upp 64,8% och det genomsnittliga betavärdet för de aktiva fonderna ligger på 0,88.  

  

Under nästa period, period fem, stiger SIXRX med 146,1% under tre år och elva månader. 

Under perioden har ytterligare fyra aktiva fonder tillkommit och således undersöks 33 aktivt 
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förvaltade fonder. Av dessa fonder har tre lyckats överträffa index. Under perioden är 

betavärdet i genomsnitt 0,79.  

  

Den sista undersökta perioden, period sju, är en kortare period på ett år och två månader. 33 

aktiva fonder undersöks och under perioden lyckas ingen av fonderna överträffa SIXRX. 

Under perioden är jämförelseindexet upp 35,4%. Under sista perioden minskar betavärdet 

något, ner till 0,78.  

  

Under perioder av uppgång finns det ingen fond som i i snitt presterar bättre än index. Det 

finns dock tre fonder vars prestation är nästintill identisk med jämförelseindexet. Sverige 

Hållbar A, PriorNilsson Sverige Aktiv A och Spiltan AF Investmentbolag har ett betavärde på 

0,99 under de två senaste perioderna av uppgång. Ingen av dessa fonder är statistiskt 

signifikanta och presenteras således inte i tabellen nedan. 

  
Tabell 4. Fem bästa vid uppgång 

 
 

Fyra av de fem fonder som presterat bäst vid uppgång har ett betavärde på 0,82. Två av dessa 

fonder har varit aktiva under samtliga perioder som undersökts och deras prestation under 

respektive period skiljer sig marginellt.  

  
Tabell 5. Fem sämsta vid uppgång 

 
 

De fonder som presterar sämst under perioderna av uppgång, i förhållande till index, är SEB 

Sverige Expanderad med ett genomsnittligt betavärde på 0,61. Vid observation av tabell 4 och 
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5 framgår det att aktivt förvaltade fonders prestation skiljer sig beroende på fondförvaltare vid 

uppgång. 

 

4.3.1 T-test vid uppgång 
Även vid uppgång så framgick det av det av det ensidiga t-testet att sammanlagt 27 av 33 

undersökta fonder har en signifikant skild regressionskoefficient från SIXRX, vid en 

signifikansnivå på 5%. Vid en signifikansnivå på 2,5% är totalt 17 fonder signifikant skilda 

från index. 

  

4.4. Hela perioden  
Betavärdet för de aktiva fonderna under hela perioden, det vill säga under både upp- och 

nedgångar, är 0,76.  

 
Tabell 6. Fem bästa över hela perioden. 

 
 

Den fond som presterat bäst under hela perioden och vars prestation är signifikant är Lannebo 

Sverige. Lannebo har varit aktiv under alla sju perioder som undersökts och har ett 

genomsnittligt betavärde på 0,99. Den fond som presterar bäst efter Lannebo är Spiltan 

Aktiefond Stabil med ett betavärde på 0,87, tätt följd av Danske Invest Sverigefond med ett 

betavärde på 0,85. 

  
Tabell 7. De fem sämsta över hela perioden 

 
 

Av de fonder som presterat sämst under den undersökta perioden hamnar AstraZeneca 

Allemansfond i botten med sitt genomsnittliga betavärde på 0,51. SEB har det näst lägsta 
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betat under hela perioden med 0,62, följt av Alfa och Swedish Star Icke-utd, båda med ett 

betavärde på 0,69.  

  

4.4.1 T-test hela perioden 
Över hela perioden genomförs ett tvåsidigt t-test för att undersöka ifall fonderna är signifikant 

skilda från jämförelseindexet. Med en signifikansnivå på 5% är totalt 15 fonder signifikant 

skilda från index. På 10%-nivån är 25 stycken fonder signifikanta.  

  
4.5 Fonder som tagits bort med hänsyn till signifikansnivån 
Sammanlagt är det sju fonder som varken har signifikans i upp-, nedgång eller för hela 

tidsperioden. Gemensamt för samtliga icke-signifikanta fonder, med undantag för Enter 

Selects fonder, är att de tillkommit först senare i perioden som undersöks, vilket innebär färre 

mätpunkter.  

  
Tabell 8. Insigifikanta fonder 

 
 

Tre av de fonder som presenteras har ett betavärde som är högre än ett och är de enda 

fonderna som har det i hela undersökningen. Det innebär således att de genererar en högre 

riskjusterad avkastning än SIXRX under hela perioden. Vid ett tvåsidigt t-test med 

signifikansnivå på 5% har dessa tre högpresterande fonder dock ett för högt p-värde för att 

resultaten ska vara signifikanta. PriorNilsson Sverige Aktiv A, som har det högsta betat bland 

alla fonder i urvalet under hela tidsperioden, har endast varit aktiv under period sex och sju. 

Spiltan AF Investmentbolag och Sverige Hållbar A, som också ligger i toppen, har varit 

aktiva sedan period 5. Samtliga av de tre fonder som presterar bättre än index har alltså endast 

varit aktiva under de tre sista perioderna. 
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5. Analys  
5.1 Nedgångar 
Betavärdet för perioderna av nedgång är 0,73, vilket är 0,04 lägre än genomsnittet vid 

uppgångar (se bilaga 2). Det tyder på att aktivt förvaltade fonder justerar portföljerna vid 

nedgång. En förklaring till varför aktivt förvaltade fonder presterar bättre vid nedgångar kan 

således vara möjligheten för aktiva förvaltare att anpassa fondens exponering mot marknaden 

utifrån prognoser. Vid en prognostiserad nedgång kan fondens innehav exempelvis flyttas till 

mer defensiva sektorer, riskfria tillgångar eller undvika stora bolag som ökar den systematiska 

risken i en förmögenhetsviktad portfölj. På så sätt exponeras de aktivt förvaltade fonderna för 

mindre marknadsrisk. Ovanstående går hand i hand med UCITS regelverk för svenska fonder. 

Enligt regelverket har fondförvaltare möjlighet att realisera upp till 25% av portföljens 

värdepapper som istället kan investeras i exempelvis riskfria tillgångar. Skulle en aktiv fond 

ta vara på denna möjlighet vid en nedgång, minskar dess betavärde i förhållande SIXRX. På 

så sätt kan den prestera bättre än en passiv fond som efterliknar index, vilket verkar vara fallet 

för de undersökta aktiva fonderna i denna studie.  

  

Period tre är ett tydligt exempel på hur exponeringen mot marknaden minskat under en period 

av nedgång. Perioden sammanträffar med den senaste finanskrisen och utmärker sig då 

betavärdet sjunker med 30% jämfört med perioden innan som präglas av uppgång (se bilaga 

3). De som har investerat i någon av de aktivt förvaltade fonderna som undersökts har därför, 

i period tre, erhållit en högre riskjusterad avkastning än de som investerat i en passivt 

förvaltad fond. 

  

Under period sex har de aktivt förvaltade fonderna ett betavärde kring ett, vilket innebär att de 

rör sig likt marknaden. Det kan bero på att perioden i fråga är så pass kort att den aktiva 

förvaltningen inte hinner få någon effekt. Utöver tidsaspekten, är period sex även den 

nedgång då börsen sjunker minst i absoluta termer, med -22,2% (se figur 2). Vidare är 

standardavvikelsen under period sex den lägsta av alla (0,05), vilket styrker misstanken om att 

de aktivt förvaltade fonderna rört sig likt index. Under de två tidigare perioderna av nedgång 

är betavärdet 0,75 respektive 0,42, vilka båda indikerar att aktiv förvaltning är fördelaktigt vid 

längre perioder av nedgång. Skillnaden i betavärde mellan perioderna av nedgång indikerar 

att en aktivt förvaltad fond är fördelaktig endast vid långa och kraftiga nedgångar, som 
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exempelvis inträffar under period ett och tre. Under kortare och inte lika kraftiga nedgångar 

tycks aktivt förvaltade fonder inte prestera bättre än index på riskjusterad basis.  

  

Vid observation av specifika fonder ser man att den fond som presterat bäst i nedgångar är 

AstraZenecas Allemansfond med ett betavärde på 0,43. Fonden uppvisar under period tre ett 

negativt betavärde, vilket innebär att den riskjusterade avkastningen ökade medan SIXRX 

minskade (se tabell 2). Det överensstämmer med Ippolitos (1989) och Nenningers (2010) 

studier som bland annat kommit fram till att aktivt förvaltade fonder genererar överavkastning 

vid nedgång. Dock har de studierna påvisat att aktivt förvaltade fonder genererar 

överavkastning även vid uppgång, vilket inte är fallet i denna studie. AstraZeneca är den enda 

fond som har genererat en riskjusterad avkastning som går i motsatt riktning än index. Det 

skulle kunna tolkas som att prestationen under den specifika perioden beror på tillfälligheter 

snarare än fondförvaltarnas förmåga att generera överavkastning.  

  

Resultaten från denna studie styrker mean-variance teorins antagande i nedgångar, då aktivt 

förvaltade fonder är ett mindre riskfyllt och mer lönsamt alternativ till indexfonder under de 

perioderna. Detta kan tolkas som att den rationella investeraren bör vara mer benägen att välja 

en aktivt förvaltad fond framför en indexfond under nedgång. Denna tolkning går dock även 

att kritisera utifrån mean-variance teorin. Detta då den rationella investeraren borde placera i 

en riskfri tillgång, framför valfri fond, vid nedgång på marknaden.  

  

5.2 Uppgångar 
Samtliga fonder har under perioderna av uppgång ett betavärde som är lägre än ett, vilket 

innebär att de aktiva fonderna inte lyckas prestera över index. Ingen signifikant fond har 

under någon period en riskjusterad avkastning som överträffar SIXRX. Observationerna 

under perioderna av uppgång styrker den effektiva marknadshypotesen, då det i uppgång är 

tydligt att de aktiva fonderna inte lyckas generera en bättre riskjusterad avkastning än index.  

  

5.3 Hela perioden 
Att en fond presterar väl i nedgång garanterar inte att fonden har gjort bra ifrån sig under hela 

perioden. Två av fonderna, AstraZenecas Allemansfond och SEB Sverige Expanderad finnes i 

tabell 2, topplistan av fonders prestation i nedgång. De återfinns även i tabell 7 över de fem 

fonder som presterat sämst i urvalet sett över hela den undersökta perioden. Således har ingen 
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av fonderna lyckats generera en systematiskt högre riskjusterad avkastning än SIXRX, trots 

att vissa fonder presterat bättre än index under kortare perioder. 

 

Av de sex fonder som är insignifikanta, är det tre stycken som under hela perioden har ett 

betavärde som är över ett. Gemensamt för dessa fonder är att de endast varit aktiva under de 

tre sista undersökta perioderna, vilket kan vara anledningen till de höga betavärdena samt att 

de inte är signifikanta (se tabell 8). 

  

5.3.1 Jämförelser med tidigare studier  
Att ingen fond i urvalet under denna sjutton år långa period har lyckats överträffa 

jämförelseindex överensstämmer med Famas (1970) teori om den effektiva 

marknadshypotesen. Det styrker således även Malkiels (2005) studier om att aktiv förvaltning 

är slöseri med tid och resurser. Denna studie visar, precis som ovanstående, att aktivt 

förvaltade fonder inte genererar en högre riskjusterad avkastning än index. Resultatet från 

denna studie indikerar att det råder halvstark effektivitet på den svenska marknaden, då den 

information som antas finnas tillgänglig är analyser, historisk information och finansiella 

rapporter. Då fonderna inte systematiskt lyckas generera en högre riskjusterad avkastning än 

SIXRX indikerar det att det är halvstark effektivitet som råder. Resultatet från studien visar 

att det i perioder är möjligt att nå en högre riskjusterad avkastning än index, vilket talar emot 

att det råder stark effektivitet på marknaden.  

  

Studierna av Nenninger (2010) och Ippolito (1989) visar, till skillnad från tidigare 

presenterade studier, att aktivt förvaltade fonder genererar överavkastning. Nenninger har 

undersökt prestationen i perioder och kommit fram till att överavkastning genereras oavsett 

period. Det går således delvis emot de resultat som presenteras i denna studie. Ippolitos studie 

omfattar perioden 1965–1984 och drar liknande slutsatser som Nenninger. Skillnaden mellan 

denna och de två nämnda studierna kan ha flera förklaringar. Båda studierna använder sig av 

andra riskmått än denna, som inte tar den osystematiska risken i beaktning, vilket kan påverka 

resultaten. Dels är tidsintervallen olika, Nenninger undersöker endast fyra år på en månatlig 

basis. Dessa fyra år inträffade mellan 2003 och 2007, en tidsperiod som präglades av en stark 

uppgång. En fyraårig tidshorisont ger inte lika brett underlag som en studie baserad på sjutton 

år, vilket kan vara en förklaring till varför resultaten mellan studierna skiljer sig åt. Ippolito 

använder sig i sin tur av fyra stycken, tre år långa tidsperioder under 1970-talet, som inte är 

definierade efter en upp- eller nedgång i marknaden. Det skiljer sig från uppdelningen av 
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perioder i denna studie, vilket kan påverka de olika resultaten. Ippolitos studie är dessutom 

betydligt äldre än denna och de skilda resultaten kan bero på att marknadens effektivitet har 

stärkts, vilket kan vara en effekt av exempelvis ökad automatiserad handel och ett mer 

lättillgängligt informationsflöde. 

  

De studier vars resultat liknar denna studie mest är publicerade av Alexander (2010) och 

Siegel (2008). Resultaten från Alexanders (2010) undersökning av volatila marknader visar 

att aktivt förvaltade fonder tenderar att generera en högre riskjusterad avkastning än index vid 

nedgångar men inte vid uppgångar. Precis som i denna studie menar Alexander (2010) att 

aktivt förvaltade fonder presterar bättre under perioder av hög volatilitet. Detta är något som 

även bekräftas av denna studie då det är högre volatilitet under perioder av nedgång än vid 

uppgång (se bilaga 2). Siegels (2008) studie är omfattande och undersöker en lång tidsperiod 

och kommer, precis som denna studie, fram till att aktiv förvaltning inte genererar bättre 

riskjusterad avkastning i det långa loppet. Hans studie indikerar också att aktivt förvaltade 

fonder i kortare perioder kan göra bättre ifrån sig än index. Åren då aktiva fonder presterat 

bättre än index är under 1970- och 80-talet. De åren är, precis som nämnts angående Ippolitos 

(1989) studie, skilda från den marknad som undersökts i denna studie. Det kan vara en av 

anledningarna till varför de aktivt förvaltade fonderna lyckats slå index under perioder som 

bland annat kantas av uppgång i Siegels studie.  

  

5.4 Metodkritik  
Något som upplevts som problematiskt vid analys är att det under den längsta perioden, 

period ett, finns tio fonder färre än vid slutet av perioden. Perioden må vara den längsta 

nedgången och omfattar således mycket data men då antalet fonder är färre minskar 

underlaget. Under den kortaste perioden, period sex, finns det hela 33 fonder att analysera 

men på grund av tidsfristen är underlaget begränsat. Det ideala för en objektiv analys vore om 

antalet fonder och längden på perioderna överensstämde under hela den undersökta perioden.  

  

Reliabiliteten i analysen påverkas av det faktum att datan som samlats in är på daglig basis, 

medan mätningarna görs kvartalsvis. Ett alternativ hade kunnat vara att ta fram en 

genomsnittskurs över hela kvartalet istället för slutkursen för respektive kvartal. Det hade 

eventuellt blivit mer rättvisande då det skulle spegla kursen under hela kvartalet och inte 

enbart slutkursen. Det skulle eventuellt också bidra till att göra resultatet mer jämförbart med 

andra studier. Att använda medelvärdet minimerar dock effekten av topp- och 
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bottennoteringar, vilket motsätter uppsatsens syfte. Utdelningar inträffar vid olika tidpunkter, 

oftast inte samtidigt som mätningen görs. Således justeras utdelningen till nästkommande 

kvartals NAV-kurs. Problematiken med detta att är utdelningen inte inträffar på samma dag 

som den justeras, vilket skapar en förseningseffekt för justeringen. Även detta har en 

potentiell påverkan på reliabiliteten.  

Trots att den data som samlats in är numerisk, bör det has i åtanke att den skulle kunna vara 

felaktig. Det skulle resultera i att analysen och således slutsatsen är missvisande och inte 

korrekta. Trots det, anses risken liten då sannolikheten att data skulle snedvridits tidigare är 

liten och omotiverad. Därav anses inte validiteten vara påverkad.  

Något annat som påverkar uppsatsens resultat är valet av metod för att räkna ut den 

riskjusterade avkastningen. Denna undersökning använder sig, som motiverat tidigare, av 

sharpekvoten. Det kan hända att resultatet ändras om avkastningen riskjusterats med hjälp av 

Jensens Alpha eller Carharts fyrfaktormodell. 

6. Diskussion  

6.1 Slutsats 

Regressionsanalysen visar att ett fåtal aktivt förvaltade fonder lyckats prestera bättre än index 

under korta perioder. Ingen aktiv fond genererar en systematiskt bättre riskjusterad avkastning 

jämfört med en passivt förvaltad fond över hela den undersökta perioden 2000–2017. Det 

konstateras således att aktivt förvaltade fonder inte kan rekommenderas för långsiktigt 

sparande.   

Under perioderna av nedgång innebär de aktivt förvaltade fondernas låga betavärde att de drar 

ned sin exponering mot marknaden, vilket innebär att de avviker från index. Således lyckas de 

prestera bättre än de fonderna som följer SIXRX. Därav kan även den andra delen av 

uppsatsens syfte besvaras: att aktivt förvaltade fonder presterar bättre i nedgång än passivt 

förvaltade fonder på en riskjusterad basis. 

  

Ur en privatinvesterares perspektiv är framförallt den första slutsatsen intressant. Om den 

privata investeraren har en längre tidshorisont för sitt sparande bör den välja att handla en 

passivt förvaltad fond framför en aktivt förvaltad. Trots att den passivt förvaltade fonden kan 

förlora mer i värde vid en nedgång, kommer den över tid att prestera bättre. Påståendet bygger 

på att det finns en fortsatt långsiktig tilltro till att marknaden kommer att generera 
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överavkastning. Med slutsatsen för det sekundära syftet som utgångspunkt, är det möjligt att 

argumentera för att en privatinvesterare bör investera i en aktivt förvaltad fond om denne är 

skeptisk till marknaden på kort sikt. Det bygger dock på att privatinvesteraren fortfarande vill 

vara exponerad till en del systematisk risk, annars bör den se till riskfria alternativ.     

  

6.1.2 Avslutande diskussion  
Med studiens slutsats i åtanke kan det ifrågasättas varför aktivt förvaltade fonder existerar och 

varför privatinvesterare väljer att investera i dem. Med utgångspunkt i mean-variance teorin, 

som menar på att investerare är rationella, blir det svårt att argumentera för aktivt förvaltade 

fonders existens. Då studien indikerar att det råder halvstark effektivitet på marknaden, kan 

inte heller EMH förklara de aktivt förvaltade fondernas existens mer än möjligtvis i 

nedgångar. 

 

För att resonera kring varför aktivt förvaltade fonder finns och väljs bör man därför se till hur 

marknadsplatsen där privatinvesterare väljer fonder ser ut. Priserna som finns att tillgå, NAV-

kurserna, bygger enbart på historisk information och handlas inte på en traditionell marknad 

utan till en fast kurs som bestäms dagen innan. Likaså är det enbart historisk information och 

mönster som presenteras för privatinvesteraren. Enligt EMH skulle det vara osäker grund för 

hur den framtida utvecklingen för fonden kan komma att se ut. Således skulle, i enlighet med 

EMH, marknadsplatsen där fonder handlas snarare liknas vid att den präglas av svag 

effektivitet. Det kan resoneras kring om fonders prestation präglas av en halvstark effektivitet 

medan privatinvesterarens möjlighet att välja och utvärdera fonder präglas av en svag 

effektivitet. Det tyder på att det finns informationsasymmetri för den privata fondinvesteraren 

när den ska välja fonder. Det kan bidra till att förklara varför privatinvesterare fortfarande 

investerar i aktivt förvaltade fonder, trots de teorier och studier som talar mot det. Att 

investerare är rationella, som mean-variance teorin säger, är således ett antagande som bör 

kritiseras.   

  

Med anledning av kritiken mot mean-variance teorin, är en möjlig förklaring till varför 

investerare väljer aktiva fonder att den enskilda investeraren inte är rationell. Den privata 

investeraren borde, som nämnt ovan, investera i en indexfond. När känslomässiga och 

psykologiska aspekter spelar in kan dock den enskilda investeraren ta beslut som enligt teorin 

inte anses rationella. En kombination av psykologiska aspekter skulle således kunna vara en 

förklaring till varför människor väljer att investera i aktiva fonder, trots all teori som talar 
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emot det. För att undersöka detta närmare skulle det vara intressant att utföra liknande studier 

som även tar finansiella beteendemönster i beaktning vid analys. 

  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare studier är att arbeta vidare inom området “behavioral finance”. Detta för 

att det vore intressant att addera en aspekt där man försöker förstå sig på privatinvesterarens 

beteenden och vilken information som värderas när fonder väljs.  

  

Vidare vore det intressant att undersöka hur fondförvaltare väljer att exponera sig mot 

marknaden inför förutspådda perioder av upp- och nedgång. Detta för att se hur fondens 

innehav anpassas innan, under, och efter stora marknadsfluktuationer.  
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