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Syftet med denna studie är att undersöka om en investerare på den            
svenska fondmarknaden bör välja aktiv eller passiv förvaltning 

Metoden är baserad på kvantitativ data inhämtad från Bloomberg och 
Morningstar. Datan analyseras med diverse riskjusterade 
prestationsmått, korrelationsanalys samt hypotesprövning. Vidare har 
även en intervju med verkställande direktör på Fondbolagens förening 
genomförts. 
 
Relevanta teorier om riskjusterad avkastning, fondavgifter, den effektiva 
marknadshypotesen, överlevnadsbias och dolda indexfonder tillämpas 
för att jämföra aktivt förvaltade fonder med indexfonder. 

Empirin baseras på 56 st fonder på den svenska marknaden under 
tidsperioden 2010-10-29 till 2020-10-30. 45 st av dessa är aktivt 
förvaltade fonder och elva är indexfonder.  

Studiens slutsats är att aktivt förvaltade fonder bör väljas av den mer 
riskbenägna investeraren som anser att uppsidan av en högre avkastning 
överträffar de nedsidor den aktiva förvaltningen kan medföra. 
Indexfonder bör väljas av den mer riskaverta investeraren som 
premierar stabil avkastning och säkerhet. 
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Definitioner och begrepp 

 

Fondavgift - Med fondavgift avses i denna studie den totala fondavgiften. Det som ingår i den 

totala fondavgiften är bland annat förvaltningsavgift, transaktionsavgift, teckningsavgiften och 

övriga avgifter. (Swedbank, u.å.) 

Serier av fonder - Fonder som har en eller flera serier alternativt olika andelar, exempelvis A- 

och B fonder. Anledningen till att man skiljer mellan A- och B fonder handlar om 

utdelningspolicy, trots att fondernas placering är likadan. (SEB, u.å) 

CAPM - Capital asset pricing model är en modell som förklarar hur förväntad avkastning 

samspelar med den riskfria räntan och marknadsrisken beta. (Sharpe, 1964) 

Förvaltningsgrad - Beskriver till vilken grad förvaltaren tar aktiva beslut. (Cremers, Miguel, 

Ferreira, Matos, Starks, 2016) 

Omsättningsgrad - En hög eller låg omsättningsgrad är en direkt konsekvens av en förvaltares 

transaktioner. (López, Sáez, 2019) 

SWAP-kontrakt - Ett derivatinstrument som kan användas av en fondförvaltare i syfte att 

replikera ett index. (Pettersson, Hård af Segerstad, 2014)  

Alfavärde - Ett alfavärde innebär att en fonds prestation överstiger eller understiger den 

förväntade  prestationen sett till marknadsrisken. (López, Sáez, 2019) 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till ämnet, dess problematisering samt 
studiens syfte och avgränsningar. Kapitlet utgör en viktig del för läsarens förståelse av studiens 
tillvägagångssätt och mål. 

 

1.1 Bakgrund 

Fonder har sedan 1980-talet utgjort en primär sparform för Sveriges befolkning. Åtta av tio              

svenskar sparar i fonder och sett till pensionssparandet sparar även de resterande två             

(Fondbolagens förening, u.å:a). Vid en internationell jämförelse av det svenska fondsparandet           

konstateras det faktum att fondinvesteringar och fondförmögenhet på den svenska marknaden           

skiljer sig från majoriteten av länderna i Europa. Sveriges befolkning har bland annat den näst               

högsta finansiella förmögenheten per capita i Europa och är även det land med den näst högsta                

andelen aktiefonder som utgör fondförmögenheten (Hård af Segerstad, 2018). Vidare har den            

svenska fondmarknaden de lägsta genomsnittliga fondavgifterna i Europa. Snittavgiften för          

svenska aktiefonder uppgår till 1,15% och för den europeiska marknaden uppgår siffran till             

1,77% (AMF, 2019).  

Den svenska fondmarknaden är även sammankopplad till Sveriges pensionssystem. Praktiskt          

taget alla svenskar med löneinkomster bidrar till sina obligatoriska pensioner, ett system som             

innehåller hundratals fonder varav en andel består av svenska aktiefonder (Fondbolagens           

förening, u.å:b). Vidare har även en andel av de som erhåller obligatoriska inkomstpensioner             

ytterligare pensionsinvesteringar i ett så kallat individuellt pensionssparande, varav 90% av           

tillgångarna placeras i fonder (Fondbolagens förening, 2019a). Enligt statistiska centralbyråns          

enkät Hushållens finansiella ställningsvärden uppgick fondandelarna till 8,33% av de totala           

finansiella tillgångarna i Sverige under andra kvartalet år 2020. Detta är en differens på över 8                

procentenheter jämfört med andelen direktägda aktier som uppgick till 16,99%. Investeringar i            

aktier är med andra ord det dominerande alternativet för svenska hushåll (SCB, 2020). Trots              

detta utgör fondsparandet en väsentlig del för såväl kapitalförvaltningen i Sverige som för             
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svenskt näringsliv och statsfinansieringen (Fondbolagens förening, u.å:c). Utöver detta så har,           

enligt den årliga undersökningen om svenskt fondsparande utfärdad av Fondbolagens förening           

(2020a), 31% av svenskarna även ett privat pensionssparande utöver det individuella           

pensionssparandet. Av de tillfrågade i undersökningen anger 41% att detta sparande sker i             

fonder.  

Vid fondköp behöver investerare ta ställning till om fonden ska vara aktivt eller passivt              

förvaltad. Med andra ord att investera i en aktivt förvaltad fond eller en indexfond. Det som                

generellt skiljer sig åt mellan dessa två alternativ, är bland annat avgifterna och             

placeringsstrategin. En indexfond definieras som en fond vars förvaltare replikerar exponeringen           

av fonden mot ett specifikt index. För en indexfond är förvaltarens uppgift begränsad till att               

identifiera värdepapper som ingår i ett index och sedermera replikera detta genom att exponera              

fondens innehav därefter. Definitionen av en aktivt förvaltad fond är i praktiken en fond som ej                

uppfyller definitionskraven av en indexfond. Mer specifikt så karaktäriseras en aktivt förvaltad            

fond av att den styrs av en eller flera förvaltare, som i regel har som ambition att överträffa ett                   

underliggande index. Detta genom att aktivt välja ut bolag som förväntas prestera bättre än              

marknaden. (Pettersson, Hård af Segerstad, 2014) 

Under senare tid har allt fler investerare riktat blickarna mot indexfonder och passiva             

investeringsalternativ. Prognosen som det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Moody’s       

(2019) utfärdat antyder att år 2021 kommer den passiva förvaltningen att passera den aktiva              

förvaltningen på den amerikanska marknaden sett till marknadsandel. Enligt forskarna Elton,           

Gruber och De Souza (2019) har det under det senaste decenniet publicerats flertalet studier på               

ämnet gällande hur man som fondinvesterare bör gå tillväga och vilka resonemang som bör föras               

när det kommer till fondavgifter och förvaltningstyp. Elton, Gruber och De Souza menar att den               

betydande mängd forskning som genomförts på området de senaste åren har lett till att rådgivare               

börjat rekommendera indexfonder i allt större utsträckning. Som ett resultat av detta menar             

författarna att under år 2014-2019 har kapitalförvaltningen av indexfonder ökat från 16,4% till             

26% på den amerikanska marknaden.  
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En viss del av kritiken som tenderar att riktas mot den aktiva förvaltningen grundar sig i teorin                 

om den effektiva marknadshypotesen. Hypotesen innebär enligt Fama (1970) att priset på en             

tillgång reflekteras utifrån all tillgänglig information på marknaden. Det är således enligt Fama             

inte lönt att försöka slå marknaden. Fama beskriver även den effektiva marknadshypotesen som             

en random walk. Detta inspirerade även titeln till boken A random walk down wall street, skriven                

av Burton Malkiel (2019). Malkiel förespråkar i denna bok passiva investeringar och framhäver             

att indexfonder är optimala med grund i hypotesen av den effektiva marknaden. Även Glassman              

(2019) argumenterar för att logiken av ett indexsparande vilar i den effektiva            

marknadshypotesen.  

En indikation på att indexfonder med åren blivit allt mer efterfrågade är även det amerikanska               

fondtorget Vanguards framgångar, vars affärsidé bygger på att tillhandahålla bland annat           

indexfonder till låga priser på den amerikanska marknaden (Vanguard, u.å). Vanguard 500 Index             

är en spegling av indexet S&P 500 och har enligt Morningstar genererat en avkastning som bland                

annat överträffat 92,4% av aktivt förvaltade large-cap fonder de senaste 15 åren (Morningstar,             

2020). Vidare föreligger på den svenska fondmarknaden en trend av sjunkande fondavgifter.            

AMF (2019) har i sin årliga fondavgiftsstudie presenterat statistik gällande utvecklingen av            

fondavgifter i Sverige sedan år 2009. Den genomsnittliga avgiften för aktiefonder har enligt             

denna studie sjunkit från 1,84% år 2009 till 1,55% år 2019. Studien utfärdad av AMF benämner                

att den primära anledningen till denna utveckling antas vara mediers bevakning och positiva             

inställning till billigare och passiva fonder i allmänhet.  

I en intervju som genomförs med Fredrik Nordström (30 november 2020) som är verkställande              

direktör på Fondbolagens förening nämner han att det dock inte enbart är medias positiva              

rapportering som står till grund för denna utveckling. Nordström menar att den minskade             

genomsnittliga fondavgiften på den svenska fondmarknaden beror på flera faktorer. En av dessa             

är digitaliseringen och allt den fört med sig. Detta exemplifieras med att det inte längre är                

nödvändigt att producera informationsbroschyrer för att sedan förmedla dessa till kund. Istället            

finns enligt Nordström allt tillgängligt digitalt och här sker en stor kostnadsbesparing, vilket i sin               

tur även resulterar i sänkta fondavgifter. Även den ökade volymen som omsätts på marknaden              
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leder till en prispress i branschen där konkurrensfaktorer spelar in. En delkostnad som dock ökat               

är enligt Nordström avgifter kopplade till reglering där granskning av media och tillsynsenheter             

spelat en stor roll. 

Trots digniteten av fondmarknadens påverkan internationellt, är flertalet studier på detta område            

enbart inriktade på den amerikanska marknaden. Forskarna López och Sáez (2019) genomför            

exempelvis en studie där de jämför prestationen mellan aktiva fonder och indexfonder på den              

amerikanska marknaden. López och Sáez konkluderar i denna studie att aktiva fonder med en              

högre omsättningsgrad genererar en sämre eller likvärdig avkastning som indexfonder på en            

tvåsidig tidshorisont på åtta respektive 17 år. Följaktligen genererar enligt studien aktiva fonder             

med en lägre omsättningsgrad, en likvärdig eller bättre avkastning än indexfonder. 

Trots att Sverige som tidigare nämnt är ett framstående land inom fondinvesteringar är antalet              

tidigare studier på området med enbart inriktning på den svenska marknaden relativt få. En              

studie med inriktning på den svenska fondmarknaden utfärdades av Dahlquist, Engström och            

Söderling (2000) där prestationen inom aktivt förvaltade fonder på den svenska fondmarknaden            

analyseras. Enligt författarna presterar fonder med lägre avgifter och högre omsättningshastighet           

bättre än resterande fonder i undersökningen. En annan svensk studie genomförs av Engström             

(2004) där han konkluderar att fonder med hög omsättningshastighet presterar bäst och att aktiva              

fonder i genomsnitt överträffar marknaden.  

1.2 Problematisering 

Det dominerande alternativet i Sverige är den aktiva förvaltningen, sett till både antalet             

investerare och fondförmögenhet. Pettersson, Sjöholm och Hård af Segerstad (2019) anger i sin             

undersökning att av det totala antalet fonder som finns tillgängliga för privatpersoner på den              

svenska fondmarknaden, utgör indexfonderna ca 17% av den totala fondförmögenheten. Med           

andra ord påvisas skillnader i popularitet mellan aktiva fonder och indexfonder på den svenska              

marknaden. 
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Det som skiljer mellan aktiv och passiv förvaltning är som tidigare nämnt bland annat priset för                

fondsparandet, med andra ord fondavgifterna. Då aktivt förvaltade fonder kräver mer tid och             

engagemang av förvaltarna är således priset, enligt Pettersson och Hård af Segerstad (2014), i              

genomsnitt högre än för dess passiva motpart. Enligt den årliga fondavgiftsrapporten från AMF             

(2019) uppgick medelvärdet för den totala avgiften för en aktivt förvaltad fond i Sverige till               

1,55% och för den genomsnittliga indexfonden uppgick avgiften till 0,32%.  

Enligt studien Fondspararundersökning utfärdad av Fondbolagens förening (2020a) så är 28%           

av tillfrågade fondinvesterare i Sverige medvetna om hur fondavgifter fungerar och ca 50% av de               

tillfrågade nämner att de aldrig tänkt på vad de faktiskt betalar i fondavgift. Enligt              

undersökningen beaktar en betydande andel av svenska fondinvesterare inte heller          

fondavgifterna när de överväger investeringsalternativ. Huruvida en aktiv fond kommer att           

generera en bättre avkastning än dess passiva motpart kan vara svårt att förutse. Därav utsätter               

sig en fondinvesterare för en risk att betala ett högre pris för en avkastning som hade kunnat                 

genereras till ett lägre pris. Glassman (2019) menar att aktiva fonder som presterar bättre än               

indexfonder existerar, problemet är dock att identifiera vilka det är. Glassman uttrycker sig             

följande: 

“The question, however, is not whether a fund that will beat the index over the next five years 

exists. Of course it does. The question is whether you can find it.” (Glassman, 2019, s.13). 

Forskning som antyder att indexfonder genererar en högre avkastning än aktiva fonder har bland              

annat utfärdats av Glassman (2019) som nämner att den lägre avgift som ofta är förknippad med                

indexfonder inte är den enda fördelen med denna typ av förvaltning. Ytterligare faktorer som              

talar för indexfonder är enligt Glassman lägre insättningskostnader och skattefördelar. Vidare           

existerar ytterligare forskning som tyder på att den passiva förvaltningen i många fall antingen              

överträffar eller motsvarar avkastningen av den aktiva förvaltningen. Crane och Crotty (2018)            

redogör exempelvis i sin artikel om passiv och aktiv förvaltning att den passiva förvaltningen              

genererar likvärdiga resultat av den aktiva, samt att den passiva fondförvaltningen generellt            

genererar ett bättre resultat när man som investerare beaktar skillnaden i kostnad.  
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Vidare finns även studier som antyder att det finns ett direkt negativt samband mellan höga               

fondavgifter och hög avkastning. Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009) undersökte via          

regressionsanalys korrelationen mellan fondavgifter och avkastning på den amerikanska         

marknaden. I studien fann de sambandet att ju högre fondavgift desto större är sannolikheten för               

lägre avkastning. De förklarar detta med åtskilliga faktorer, men menar att fonder som genererar              

en lägre avkastning behöver som konsekvens betala mer i diverse kostnader och detta resulterar i               

att de successivt tvingas höja fondavgifterna. 

Som påvisats har ett flertal studier genomförts på detta ämne, varav en hög andel av dessa riktats                 

mot den amerikanska fondmarknaden. Fondinvesteringar i Sverige är som tidigare nämnt utbrett            

och fondavgifterna är i genomsnitt lägst jämfört med övriga europeiska länder. Trots detta är              

mängden forskning inom den svenska marknaden begränsad. Vidare inkluderar ett flertal studier            

med inriktning på den svenska fondmarknaden även fonder med internationella placeringar, som            

exempelvis globalfonder. Kombinationen av dessa faktorer gör att detta ämne i synnerhet är             

angeläget att undersöka med avgränsning till den svenska fondmarknaden.  

1.2.1 Problemformulering 

Finns det någon signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan aktiva fonder och 

indexfonder samt föreligger ett signifikant samband mellan fondavgifter och avkastning på den 

svenska fondmarknaden?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om en investerare på den svenska fondmarknaden bör               

välja aktiv eller passiv förvaltning. 
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1.4 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är aktiva och framtida fondinvesterare i Sverige som söker             

underlag för investeringsalternativ på fondmarknaden. Vidare riktar sig studien till gemene man            

med ett intresse för fondmarknaden, privatekonomi och investeringar.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till den svenska fondmarknaden med tidsramen 2010-10-29 till           

2020-10-30. Tidsperioden motiveras utifrån att andelen fondinvesteringar i indexfonder på den           

svenska fondmarknaden tilltagit i hög grad under senare år (Fondbolagens förening, 2020b).            

Vidare avgränsas studien till aktiva och passiva aktiefonder med svensk exponering och            

registrering.  
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2 Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning från olika tidsperioder. Syftet med detta kapitel är 
att ge läsaren en bakgrund till den tidigare forskningen som genomförts samt vilka slutsatser 
som konstaterats.

 

Som tidigare nämnt har ett flertal studier där aktiv och passiv förvaltning undersöks genomförts.              

En av studierna som genomförts på den amerikanska marknaden är den av Gruber (1996).              

Gruber genomförde denna studie med tidsramen 1985-1994 samt med beaktning av diverse            

jämförelseindex vid olika tidpunkter och konkluderade att de aktivt förvaltade fonderna inte            

lyckas överträffa marknaden samt att indexfonder därav var att föredra med beaktning av både              

risk och avgifter. Vidare konkluderade Gruber att avgifterna inom de aktiva fonderna visade sig              

vara högre än det värde förvaltarna tillför. 

Ytterligare forskning som genomförts på detta område är studien av López och Sáez (2019) som               

använde prestationsmåtten Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. I deras undersökning          

analyserade de över 17 000 st fonder, uppdelat i en passiv och aktiv fondportfölj, på den                

amerikanska marknaden. De delade även in undersökningen i olika kvartiler beroende på kvoten             

av omsättning med en tidshorisont på 17 år. López och Sáez konkluderade i sin studie att de bäst                  

presterande fonderna var aktiva fonder med låg omsättningsgrad. Vidare kom de även fram till              

att de aktiva fonderna med hög omsättningsgrad genererade en avkastning som låg i paritet eller               

till och med lägre än den för indexfonderna. López och Sáez påpekade även att undersökningar               

som genomförs på detta ämne, oavsett land som de grundas i, även är kompatibla för               

internationell forskning.  

Cremers, Ferreira, Matos och Starks (2016) har även forskat inom detta område och har i sin                

undersökning delat upp resultaten i fondernas grad av aktiv andel, vilket enligt författarna är ett               

nyckeltal för att mäta hur mycket fondinnehavet avviker från sitt jämförelseindex. Författarna            

kom fram till att fonderna med hög aktiv andel genererar en högre avkastning jämfört med               

förvaltade fonder vars exponering skiljer sig mindre från index. De kom även fram till att aktiva                
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fonder blir mer aktivt förvaltade och tar ut en lägre avgift som en konsekvens av konkurrens från                 

diverse lågkostnadsalternativ såsom indexfonder. Författarna anser att problemet med aktiva          

fonder är det faktum att de inte är tillräckligt aktiva och menar att de faktiskt kommer slå index                  

så länge de förvaltas aktivt.  

Otten och Bams (2002) har undersökt prestationen av aktivt förvaltade fonder på den europeiska              

marknaden. Författarna valde ut 506 st fonder från fem olika länder, nämligen Frankrike,             

Nederländerna, Tyskland, Italien och Storbritannien. Författarna kom fram till att europeiska           

fondförvaltare föredrar små aktier med hög “book to market ratio”, vilket är bokfört värde              

dividerat med marknadsvärde. Vidare kom de fram till att aktivt förvaltade fonder, inte minst              

småbolagsfonder, genererar överavkastning gentemot marknaden. De genomförde även ett test          

med beaktning av bruttoavkastningen, det vill säga avkastningen innan avgifter, som visade att             

aktivt förvaltade fonder inom fyra av fem av ovan nämnda länder signifikant överträffade sitt              

index.  

En uppföljningsstudie genomfördes även av Otten och Thevissen (2011) på den europeiska            

marknaden under tidsperioden 1992-2006. I denna studie konkluderar författarna att både de            

aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna genererar negativa alfavärden. En anledning          

bakom detta kan enligt författarna vara att fondmarknaden som andel av den totala             

aktiemarknaden växt sedan första studien av Otten (2002), vilket gör det mer avancerat för den               

aktiva förvaltaren att generera överavkastning. För att besvara anledningen till att indexfonderna            

har genererat negativa alfavärden ställer sig Otten och Thevissen frågan om indexfonderna kan             

vara dolda aktiva fonder. 

Trots att de flesta av studierna som finns tillgängliga på detta område baseras på den               

amerikanska marknaden, har ett fåtal studier även genomförts med inriktning på den svenska             

marknaden. Exempel på detta är Dahlquist, Engström och Söderling (2000) som analyserade 210             

st fonder mellan år 1993-1997 med hjälp av prestationsmåttet Jensens Alfa. De nådde             

konklusionen att den högsta riskjusterade avkastningen genereras i fonder som karaktäriseras av            

låga avgifter, lågt kapital, samt vid en hög omsättningshastighet.  
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Engström (2004) genomförde även en undersökning under år 1996-2000 där 112 st svenska             

fonder analyserades. Istället för att använda sig av de traditionella prestationsmåtten och därmed             

fokusera på portföljens totala prestanda, valde Engström att analysera förvaltarens strategiska           

beslut. För att kunna dela in portföljens totala prestanda i olika delar konstruerade han en               

replikerande portfölj. Även Engström konkluderar att omsättningshastigheten påverkar        

avkastningen. Engströms studie av den svenska marknaden är även i linje med den tidigare              

studien av Dahlquist, Engström och Söderling (2000) som menar att aktiva fonder presterar             

genomsnittligt bättre än marknaden. 

Vidare har även Ljungberg och Halonen (2012) utfört en studie på detta ämne där de undersökte                

indexfonder och aktiva fonders prestation med hjälp av Treynorkvoten och Jensens Alfa. Studien             

genomfördes på den svenska marknaden under tidsperioden 2000-2011. 28 st aktiva fonder och             

elva indexfonder delades in i vinnande och förlorande fonder och jämfördes utifrån bland annat              

denna kategorisering. Ljungberg och Halonen konkluderar att aktivt förvaltade fonder ej           

presterar bättre än indexfonderna sett till dessa prestationsmått. Denna undersökning inkluderade           

dock även fonder vars exponering riktade sig mot utländska värdepapper.  

Ytterligare forskning som genomförts med inriktning på den svenska marknaden är bland annat             

studien av Flam och Westman (2017). De har i sin undersökning jämfört en aktivt förvaltad               

fondportfölj med 124 st fonder och en passivt förvaltad fondportfölj innehållandes 20 st fonder.              

Detta i enlighet att se hur den aktiva förvaltningen presterar på den svenska marknaden. De               

menar att en positiv avkastningstrend vanligtvis tolkas som ett resultat av en skicklig förvaltare              

som har kapaciteten att genom förvaltningsfärdigheter prestera bättre än marknaden. I studien            

undersökte de detta antagande och författarna kom fram till att det inte fanns några bevis på att                 

detta skulle vara fallet. Däremot konstaterades att den aktiva förvaltningen presterade bättre än             

marknaden. 

Malkiel (1995) har genomfört en undersökning på den amerikanska fondmarknaden under           

tidsperioden 1971-1991. I denna studie nämner Malkiel att överlevnadsbias spelar en stor roll när              

det kommer till att analysera fondmarknader generellt. Överlevnadsbias innebär enligt Malkiel           
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att medvetet eller omedvetet enbart analysera det som har överlevt en specifik period och inte det                

som oavsett anledning inte längre existerar. Malkiel konkluderar utifrån studien att           

överlevnadsbias har en positiv påverkan på aktiva fonders historiska prestation och således även             

en påverkan på helhetsresultat inom studier av denna karaktär. 

I enlighet att undersöka ifall högre fondavgifter kan tolkas som en indikation på att en fond                

kommer överprestera så utfärdade Cremers och Petajisto (2009) en studie där de använde             

tracking error för att mäta graden av aktivitet, vilket sedan jämförs med respektive fonds              

historiska prestation. Tracking error är enligt Cremers och Petajisto ett mått som kan användas i               

enlighet att mäta hur pass aktiv en aktivt förvaltad fond är. Författarna kunde utifrån denna studie                

konkludera att det fanns ett mått av korrelation mellan en högre grad av aktivitet och högre                

avkastning. Vidare nämner de att detta endast återspeglas till en viss nivå och en investerare bör                

enligt författarna undvika investeringar i det billigaste segmentet av aktivt förvaltade fonder och             

i stället rikta sig mot mellan- och översegmenten av aktiva fonder. 
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3 Praktisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till aktivt förvaltade fonder och indexfonder, 
kunskap om dess fördelar och nackdelar samt hur förvaltningen fungerar i praktiken. Vidare 
redogörs även för fondavgifternas påverkan.

 

3.1 Aktivt förvaltade fonder och indexfonder  

Trots att de aktivt förvaltade fonderna utgör en majoritet av antalet fonder som erbjuds på den                

svenska marknaden, ökar idag indexfonderna i popularitet bland investerare. Den första           

indexfonden i Sverige lanserades år 1976, men det är under det senaste decenniet som              

utvecklingen tilltagit. Mellan åren 2010-2019 har den svenska marknaden för indexfonder ökat            

från 6% till 18% av den svenska fondförmögenheten (Fondbolagens förening, 2020b). En            

indexfond fungerar i praktiken som en fond vars exponering avser att återspegla det specifika              

index som det inriktas på, exempelvis det amerikanska indexet S&P 500. Nordström förklarar             

den uppåtgående trenden av indexfonder ur ett in- och utflödesperspektiv. Detta innebär enligt             

Nordström att flertalet svenska fondinvesterare som tidigare valt att investera i aktivt förvaltade             

fonder nu är äldre och väljer att sälja sina innehav. Samtidigt så investerar enligt Nordström den                

yngre generationen allt mer i indexfonder. Detta leder till ett utflöde av resurser från de aktivt                

förvaltade fonderna och ett inflöde till indexfonderna. 

Den som överväger att investera i indexfonder med svensk exponering och söker efter olika              

alternativ på marknaden blir varse att de olika indexfonderna inte sällan avviker från varandra              

avseende dess avgifter. En av faktorerna till detta är bland annat metoden som förvaltarna av               

indexfonder använder när det kommer till förvaltningsarbetet av att justera fonden mot index,             

mer specifikt huruvida indexfonden förvaltas via syntetisk replikering eller fysisk replikering.           

Syntetisk replikering innebär att förvaltaren exponerar fonden mot index via derivatinstrument,           

exempelvis SWAP-kontrakt. Fysisk replikering är den mer populära av de två och innebär att              

förvaltaren aktivt väljer tillgångar utifrån indexet som avser att replikeras. (Pettersson, Hård af             

Segerstad, 2014) 
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Fondförvaltare av indexfonder måste löpande förändra exponeringen i fonden för att på så sätt              

skapa en så representativ exponering som möjligt för marknadsindexet, när marknaden förändras            

så förväntas indexfonden också göra det. Förvaltningen av indexfonder är inte nödvändigtvis            

präglad av en passivitet inom den faktiska förvaltningen, utan snarare inom dess analys. Det kan               

därav diskuteras om indexfonder bör benämnas passiva fonder då detta i viss utsträckning kan              

vara missvisande. (Pettersson, Hård af Segerstad, 2014) 

Ett vanligt missförstånd vid beaktning av indexfonder är enligt Nordström att vissa fonder är              

klassificerade som indexfonder, men de är i själva verket endast indexnära och bör per definition               

klassificeras som aktiva fonder. Ett exempel på en sådan fond är enligt Nordström SPP              

Aktiefond Sverige A. Finansföretaget Morningstar kategoriserar fonden som en indexfond då           

exponeringen är indexnära. Det som i detta fall enligt Nordström gör att denna fond avviker från                

sitt jämförelseindex är uteslutandet av värdepapper på grund av hållbarhetsaspekter. Därmed kan            

vissa indexnära fonder klassificeras som indexfonder, trots att de enligt Nordström egentligen            

inte bör klassificeras som det. 

Förvaltningen av aktiva fonder innebär i praktiken enligt Nordström att fondförvaltaren genom            

eget beslutsfattande och analys genomför sina investeringsbeslut. Detta görs oberoende av           

sammanvägningen av index vilket kräver både tid och resurser. Aktiv förvaltning vilar i hoppet              

och förtroendet från investerarna att förvaltaren skall lyckas slå marknaden och generera en             

högre avkastning än marknadsindex (Pettersson, Hård af Segerstad, 2014). I praktiken existerar            

enligt Cremers och Petajisto (2009) två olika vägar att gå för att slå marknaden, det ena är via                  

justering av fondens innehav och det andra att investera i rätt tidsperspektiv. Dessa metoder              

utgör även enligt Cremers och Petajisto två perspektiv av graden av aktivitet.  

Aktiva fonder förvaltas generellt med olika grad av aktivitet, det vill säga antalet transaktioner              

och förändringar av fondens exponering. En aktiv fond innebär med andra ord inte nödvändigtvis              

att fondens förvaltare är aktiv genom sitt handlande, utan även i komponeringen av portföljen då               

förvaltningen måste avvika från marknadsindex. Eftersom graden av aktivitet som tidigare nämnt            

är synonymt med bland annat antalet transaktioner är även detta en indikation på priset av en                
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fond. Med målet att överträffa marknadsindex är det inte ovanligt att dela in strategin av den                

aktiva fondförvaltningen i två delar, värdeförvaltningen och tillväxtförvaltningen.        

Värdeförvaltning innebär att fondförvaltaren har som strategi att identifiera bolag som de anser             

vara felaktigt värderade och agera därefter. Tillväxtförvaltning innebär å andra sidan att hitta             

bolag med en god utveckling över tid. (Pettersson, Hård af Segerstad, 2014) 

Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009) nämner i sin studie om korrelationen på den amerikanska             

marknaden mellan fondavgifter och avkastning att fondavgifterna bör representera en direkt           

reflektion av fondens prestation och även graden av aktivitet. En ytterligare aspekt de nämner om               

korrelationen mellan avgifter och avkastning är ersättningen till fondförvaltaren. När en fond            

presterar väl, leder detta enligt Gil-Bazo och Ruiz-Verdú till rekommendationer vilket gör att fler              

kunder söker sig till den. Detta resulterar i sin tur i ett ökat inflöde till fonden. När detta blir en                    

ny verklighet för fondförvaltaren och fondbolaget så är det inte ovanligt att högre avgifter tas ut                

som en konsekvens av ökningen i popularitet. Således går avgifterna enligt Gil-Bazo och             

Ruiz-Verdú upp som ett direkt resultat av ökning i prestation, trots att fonden av karaktär inte                

behöver vara prestationsbaserad.  

 

Enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder får en fond inte placera mer än 5% av av det totala                 

värdet i ett och samma bolag. Ett undantag från denna regel är att man som förvaltare kan                 

investera upp till 10% i ett enskilt bolag, såvida det sammanlagda värdet av bolag som överstiger                

5% är max 40% av fondens totala värde. Det innebär i praktiken att en fond måste bestå av minst                   

16 olika bolag.  

3.2 Fondavgifter i praktiken  

Med fondavgifter avses som tidigare nämnt den totala summan av de olika avgifter som skall               

betalas i en fondinvestering. När investeringsalternativ värderas är det essentiellt att ta hänsyn till              

fondavgiften. Detta eftersom skillnader i avgift över tid även utgör stora skillnader i kostnader.              

En fondavgift anges i procent per år, men fondavgiften i praktiken dras med 1/365 varje dag och                 

när avkastningen presenteras är fondavgifterna vanligtvis avräknade. Detta innebär exempelvis          
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att 1% i fondavgift resulterar i (1%/365) = 0,0027% i avgift för fonden varje dag.               

Förvaltningsavgiften ska täcka fondbolagens kostnader, exempelvis analyser av marknader och          

företag, administration samt tillsyn från finansinspektionen. Banker, försäkringsbolag och         

fondtorg ska även ha sin andel för att erbjuda produkten på sin plattform som distributörer. Vissa                

fondbolag tar även ut en prestationsbaserad avgift, vilket innebär att en högre avgift tas ut om                

fondens avkastning slår dess jämförelseindex. Rabatter kan även tillkomma, framförallt när det            

gäller pensionssparande. Detta eftersom myndigheter och pensionsbolag har möjligheten att med           

hjälp av stordriftsfördelar förhandla om eventuella rabatter, vilket i sin tur sänker            

förvaltningsavgiften. (Fondbolagens förening, 2012) 

3.2.1 Ränta på ränta-effekten 

Ränta på ränta-effekten innebär att värdet på det insatta kapitalet blir allt större över tid. Detta                

eftersom avkastningen beräknas på det insatta beloppet plus den intjänade räntan vilket leder till              

att värdet växer exponentiellt. Ränta på ränta effekten innebär således även att kostnaderna för              

investeringar ökar exponentiellt över tid (Nordea, u.å). Detta är enligt Nordström ett argument             

som brukar användas av aktörer som exempelvis förespråkar ett indexsparande där           

fondavgifterna vanligtvis är betydligt lägre. 

 

För att på ett intuitivt sätt tillhandahålla ett perspektiv av fondavgifternas påverkan i praktiken,              

redovisas nedan ett räkneexempel om två fonder, vardera med olika avgifter. Observera dock att              

dessa exempel inte tar hänsyn till eventuella tillkommande kostnader för skatter eller            

kontokostnader. De är endast ämnade att fylla ett syfte som en praktisk exemplifiering av hur               

stort det monetära beloppet av en viss fondavgift faktiskt blir under en given period.  
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3.2.2 Två räkneexempel 

 

Som återspeglas i tabell 3.1 presenteras två räkneexempel med förutsättningarna av 1 MSEK i              

kapital, en investeringshorisont på tio år samt en årlig tillväxt på 10%. Förutsättningarna             

genererar enligt beräkningarna en bruttoavkastning på totalt ca 2,59 MSEK vardera.  

Nettoavkastningen efter de totala avgifterna för indexfonden med en avgift på 0,26% uppgår till              

ca 2,53 MSEK. Med detta har avgifter på ca 62 TSEK tagits ut under perioden, vilket motsvarar                 

6,16% av den ursprungliga investeringen. Med motsvarande beräkningar har den aktiva fonden            

med en avgift på 1,93% genererat en nettoavkastning på ca 2,17 MSEK. Med detta har avgifterna                

för den aktivt förvaltade fonden i tabell 3.1 genererat kostnader på ca 421 TSEK, vilket               

motsvarar 42,11% av den ursprungliga investeringen. Som tidigare nämnt är detta möjligt på             

grund av ränta på ränta effekten. Precis som avkastning påverkas exponentiellt, påverkas även             

fondavgifterna på samma vis. Uträkningarna i dessa två exempel har hämtats från Avanzas             

avgifts-kalkyl där den aktiva fonden utgjordes av Handelsbanken Svenska Småbolag och           

indexfonden utgjordes av Handelsbanken 100 Sverige Index crit. (Avanza, u.å) 
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4 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en tydlig bild över teorin som sedermera agerar som 
underlag till senare kapitel. Inledningsvis presenteras de riskjusterade prestationsmåtten och 
därefter även den effektiva marknadshypotesen, följt av fenomenet dolda indexfonder. 

 

4.1 Riskjusterade prestationsmått 

Vid jämförande av prestation mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder är det enligt             

Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1967) essentiellt att beakta fondernas risk. Dessa tre              

författare är även skaparna till tre publicerade studier om riskjusterad prestation för fonder. I              

enlighet med detta jämförs prestationen i denna studie med tre riskjusterade prestationsmått:            

Jensens Alfa, Sharpekvot och Treynorkvot. 

4.1.1 Jensens Alfa 

Michael C. Jensen (1967) har redogjort för de två essentiella aspekterna av att mäta en portföljs 

prestation. Den ena aspekten berör förvaltarens skicklighet i att spekulera kring framtida 

marknader och dennes förmåga att agera därefter. Den andra aspekten är huruvida förvaltaren 

diversifierar en portfölj och på så sätt minimerar dess risk. Jensen argumenterar för att det är 

viktigt att beakta båda dessa aspekter i finansiella prestationsmätningar, då mer riskfyllda fonder 

enligt Jensen tenderar att generera högre avkastning och vice versa. Som ett resultat av detta har 

Michael C. Jensen utvecklat Jensens Alfa, ett mått som kan användas för att mäta riskjusterad 

historisk prestation. Måttet utvecklades i en undersökning mellan åren 1945-1964 som baserades 

på ett urval av 115 st fonder. Jensen konkluderar i denna studie att genomsnittligt alfavärde för 

aktivt förvaltade fonder efter fondavgifter beaktats är negativt. 

 

Jensens Alfa beräknas med grund i Capital Asset Pricing Model (CAPM) samt dess antaganden 

och mäter fondens avkastning i förhållande till risktagandet. Ett positivt alfavärde innebär att den 

historiska avkastningen som genererats är bättre än vad som genom dess beta hade kunnat 

17 



 

förutspås. Ett negativt alfavärde tyder å andra sidan på att utifrån dess beta har fonden 

underpresterat. Enligt Jensen är Jensens Alfa ett adekvat prestationsmått för att mäta en 

förvaltares kapacitet att både reducera risk och öka avkastning. (Jensen, 1967) 

 

Jensens Alfa beräknas enligt följande: 

 

𝛼 = portföljens betavärde 

rf  = riskfria räntan 

β = marknadsrisken          𝛼 = ri – (r f + β(rm  – r f))    (4.1) 

rm = förväntade avkastningen på marknaden 

ri = portföljens avkastning 

Eftersom Jensens Alfa baseras på CAPM påverkas även prestationsmåttet av kritik som riktas             

mot CAPM. Richard Roll (1977) kritiserar modellen eftersom att den enligt honom inte utgår              

från marknaden i sin helhet, utan utesluter faktorer som exempelvis råvaror, derivat och             

fastigheter. Fama och French (1996) riktar även kritik mot CAPM och dess tillförlitlighet på              

grund av undersökningar som genomförts på den amerikanska marknaden. Fama och French            

publicerar två negativa konklusioner om tillförlitligheten av CAPM. Inledningsvis menar de att            

korrelationen mellan marknadsbeta och snittavkastningen är svag och vidare menar de även att             

beta inte har kapaciteten att förklara snittavkastningen. Engström (2004) riktar även i sin             

undersökning om aktiv fondförvaltning kritik mot prestationsmåttet Jensens Alfa. Engström          

antyder att användandet av prestationsmåttet leder till statistisk bias, eftersom måttet kan ge             

negativa indikationer på grund av volatilitet, även när det rör sig om situationer med positiv               

rörelse.  

4.1.2 Sharpekvot 

Sharpekvoten är framtagen av William F. Sharpe (1966) och är ett prestationsmått som kan              

användas för att jämföra olika portföljers avkastning i förhållande till risk. Vid beräkning av              

Sharpekvoten beräknas fondens avkastning subtraherat med den riskfria räntan och därefter           
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divideras avkastningen med portföljens standardavvikelse. En hög Sharpekvot är att eftersträva i            

och med att detta innebär en högre avkastning i förhållande till risk. Nedan presenteras formeln               

för Sharpekvoten: 

 

Rp = Portföljens avkastning  

Rf = Riskfria räntan           Sharpekvot = (Rp - Rf) / pσ    (4.2) 

= Portföljens standardavvikelsep  σ  

Trots Sharpekvotens utbredda popularitet bland studier av denna karaktär så har även kritik             

riktats mot den. Sharpekvoten har bland annat kritiserats för antagandet av att avkastningen är              

normalfördelad. Detta kan enligt Ziemba (2005) följaktligen leda till missledande konklusioner           

som dras från Sharpekvoten som prestationsmått. Ziemba förklarar vidare att detta i praktiken             

innebär att Sharpekvoten likställer risk med volatilitet. Sharpekvoten sammansluter med andra           

ord både sannolikheten för avkastning och förlust och likställer båda dessa med risk.  

4.1.3 Treynorkvot 

Ett annat prestationsmått inom portföljteori är Treynorkvoten, även kallat Treynor’s reward to            

volatility ratio som är framtaget av Jack L. Treynor (1965). Både Sharpekvot och Treynorkvot              

mäter avkastning i förhållande till risk, skillnaden föreligger i vilken typ av risk som beräknas.               

Treynorkvoten beräknar den systematiska risken, med andra ord marknadsrisken, och därmed           

baseras måttet på beta. I en studie genomförd av Scholz och Wilkens (2005) framkommer att               

Sharpekvoten bör användas i val av fond där fonden utgör en stor del av portföljens totala                

innehav. Treynorkvoten å andra sidan, bör användas vid val av fond där fonden utgör en liten del                 

av det totala innehavet. Vidare nämner författarna att de båda måtten kan användas som              

hjälpverktyg vid val av två olika fonder, där valet ska falla till den ena fonden om den sticker ut i                    

ett av måtten. Treynorkvoten beräknas enligt följande:  
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T = Treynorkvot 

rp = portföljens avkastning        T = (rp - rƒ) / βp     (4.3) 

rƒ = riskfria räntan 

βp = portföljens beta 

Kritik har även riktats mot Treynorkvoten. Enligt Ziemba (2005) tydliggör prestationsmåttet ej            

för investeraren om en fond har gått upp eller ner, måttet presenterar i istället risken för uppgång                 

och nedgång.  

4.2 Korrelationsanalys  

En korrelationsanalys mellan fondavgifter och avkastning genomförs som nämnt i denna studie.            

Inom korrelationsanalys genereras en korrelationskoefficient (r) som uppgår till ett värde mellan            

spannet -1 och +1. Ett värde på -1 indikerar en perfekt negativ korrelation mellan variablerna och                

ett värde på +1 indikerar en perfekt positiv korrelation (Körner & Wahlgren, 2018).             

Korrelationskoefficienten beräknas enligt följande:  

r  = Korrelationskoefficient 

Cov(X,Y)  = Kovarians mellan X och Y 

VAR(X) = Varians av x-variabel        r = Cov(X,Y) /  √VAR(X) • √Var(Y) (4.4) 

Var(Y)  = Varians av y-variabel 

4.3 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen sägs enligt Courtault, Kabanov, Bru, Crépel, Lebon, Le           

Marchand (2000) härstamma från pionjären inom finansiell matematik, Louis Bacheliers studier           

från början av 1900-talet. Denna hypotes innebär att alla tillgångar är prissatta på ett sätt som                

speglar den tillgängliga informationen (Fama, 1965).  
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Vidare har dessa teorier under senare år utvecklats och moderniserats, varav en av de mest               

citerade forskarna på området är Eugene Fama. Fama (1965) utvecklade denna teori med             

hypotesen “a random walk” vars innebörd är att utvecklingen av priser är slumpmässig och därav               

inte kan förutspås. Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969) genomförde även en studie under denna               

hypotes och undersökte marknadens reaktiva effektivitet på ny information. Slutsatsen som           

enligt denna studie kunde konkluderas var att den amerikanska marknaden reagerade effektivt till             

följd av ny informationsspridning, således stämde den effektiva marknadshypotesen enligt denna           

studie även i praktiken.  

James K. Glassman (2019) redogör att ifall den effektiva marknadshypotesen stämmer i            

praktiken, påverkar den alternativen när det kommer till fondinvesteringar. Eftersom den           

effektiva marknadshypotesen innebär att framtida aktiekurser inte kan förutspås menar Glassman           

att det är meningslöst att investera i aktiva fonder då enskilda individer inte kan slå marknaden                

över en längre tidsperiod. Det faktum att de aktiva fonderna i genomsnitt tar ut en högre avgift än                  

indexfonderna menar Glassman är ännu en anledning till att inte investera i aktiva fonder på               

denna typ av marknad.  

Den effektiva marknadshypotesen existerar dock enligt Fama (1970) i realiteten endast till en             

viss grad. Fama delar in denna hypotes i tre olika former: svag form, semistark form och stark                 

form. En svag form innebär att marknaden enbart reagerar på historisk data. Den semistarka              

formen innebär att marknaden reagerar på information som är tillgänglig för allmänheten,            

exempelvis nyhetsartiklar och årsredovisningar. Slutligen innebär den starka formen enligt Fama           

att marknaden anpassar sig till all tillgänglig information, även intern information som inte är              

tillgänglig för allmänheten. 

4.4 Dolda indexfonder  

En investerare i en aktivt förvaltad fond förväntar sig att de som ansvarar för fonden               

kontinuerligt arbetar och agerar i investerarens intresse och även arbetar för att undvika             

fallgropar. Någonting som investerare kan råka ut för är att investera i en så kallad dold                
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indexfond. Detta innebär att en fond påstår sig vara en aktivt förvaltad fond när en passiv strategi                 

i realiteten används. Förvaltaren av en dold indexfond följer i hög grad ett index och tar                

samtidigt ut en förvaltningsavgift som motsvarar den för aktiv förvaltning. Detta resulterar i att              

investerare går miste om den kunskap och expertis de räknar med att fondförvaltaren besitter och               

betalar således överpris för fonden. En annan problematik med dolda indexfonder är att             

investerare kan utsättas för risk de inte räknat med eftersom förvaltarna kan avvika från              

investeringsstrategin som presenterats. (Kjørven, 2019)  

Enligt Cremers och Petajisto (2009) kan en dold indexfond tolkas i olika sammanhang med olika               

definitioner. Den definieras dock enligt dem som en fond som utger sig för att vara aktivt                

förvaltad, men vars innehav endast befinner sig i spannet 20%-60% av aktivt utvalda             

värdepapper. Dolda indexfonder har visat sig vara förekommande på den svenska marknaden.            

Cremerst och Curtis (2016) nämner i sin undersökning att ca 56% av alla tillgångar i Sverige                

investeras i dolda indexfonder. Detta kan sättas i relation till den amerikanska marknaden där              

andelen enligt samma studie är 10%. I Norge stämde konsumentverket finanskoncernen DNB på             

uppdrag av 180 000 investerare på grund av fonder med tendenser till att vara dolda indexfonder,                

dock utan framgång. Sveriges Aktiesparares Riksförbund lämnade även in en stämningsansökan           

till Allmänna Reklamationsnämnden mot Swedbank Robur Fonder AB, med anklagelser om att            

de bedrev diskret passiv förvaltning, som fick avslag (Kjørven, 2019). I Sverige ledde den ökade               

uppmärksamheten kring fenomenet till självreglering inom fondindustrin där bland annat          

Fondbolagens förening uppdaterade sina riktlinjer (Fondbolagens förening, 2019b). 

Enligt Nordström från Fondbolagens förening bör dock inte dolda indexfonder betraktas som ett             

särskilt stort problem på den svenska fondmarknaden, i förhållande till hur situationen såg ut för               

ett decennium sedan. Enligt Nordström har digniteten av detta problem minskat under senare år              

som en konsekvens av bland annat de rättsliga processer institutioner som bland annat Swedbank              

fått genomgå. Detta har enligt Nordström lett till en större medvetenhet om denna problematik.  
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4.5 Hypotesformulering 

Utifrån ovanstående teorier formuleras följande hypoteser för att besvara studiens          

problemformulering:  

Hypotes 1. Föreligger en signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan aktiva fonder            
och indexfonder? 

Hypotes 1.1. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Sharpekvot mellan aktiva fonder            
och indexfonder?  
(H0: Det föreligger ingen skillnad) 
(H1: Det föreligger en skillnad)  

Hypotes 1.2. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Treynorkvot mellan aktiva fonder            
och indexfonder?  
(H0: Det föreligger ingen skillnad)  
(H1: Det föreligger en skillnad)  

Hypotes 1.3. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Jensens Alfa mellan aktiva fonder             
och indexfonder? 
(H0: Det föreligger ingen skillnad)  
(H1: Det föreligger en skillnad)  

Hypotes 2. Föreligger en signifikant korrelation mellan fondavgift och avkastning? 

Hypotes 2.1 Föreligger en signifikant korrelation mellan fondavgift och avkastning inom aktiva            
fonder? 
(H0: Det föreligger en korrelation)  
(H1: Det föreligger ingen korrelation) 

Hypotes 2.2 Föreligger en signifikant korrelation mellan fondavgift och avkastning inom           
indexfonder? 
(H0: Det föreligger en korrelation)  
(H1: Det föreligger ingen korrelation) 
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5 Data och Metod 

Detta kapitel syftar till att redogöra för studiens tillvägagångssätt, datainsamling samt 
resonemang kring urval. Vidare redogör kapitlet även för metodens tillförlitlighet samt 
motivering av studiens avgränsning.

 

5.1 Val av metod 

Denna studie är av kvantitativ karaktär där statistisk analys används som underlag för att besvara               

studiens syfte och problemformulering. I denna studie jämförs skillnaden i avkastning mellan            

aktivt förvaltade fonder och indexfonder med hänsyn till risk och avgifter. Vidare används             

hypotesprövning i denna studie för att på ett statistiskt säkerställt sätt bedöma ifall en skillnad i                

riskjusterad avkastning mellan aktiva fonder och indexfonder föreligger. En korrelationsanalys          

mellan variablerna fondavgift och avkastning genomförs även inom både aktivt förvaltade fonder            

och indexfonder. Detta i syfte att undersöka ifall ett samband föreligger mellan variablerna.             

Även inom korrelationsanalysen används hypotesprövning för att statistiskt säkerställa om en           

signifikant korrelation föreligger. Vidare genomförs även en digital intervju. 

5.2 Intervju 

En intervju genomförs med Fredrik Nordström som är verkställande direktör på Fondbolagens            

förening och besitter bred kunskap om den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening           

arbetar med att representera fondspararnas och fondbolagens intresse och är därav relevant för             

denna studie. Intervjun genomförs digitalt via videosamtal där ett antal förberedda frågor ställs,             

men även en bred diskussion kring ämnet förs. Det författarna främst är intresserade av är               

Nordströms syn på dolda indexfonder samt hans åsikter kring aktiv och passiv förvaltning ur en               

investerares samt fondbolags perspektiv. Författarna kan dock inte utesluta att Nordström           

möjligen besitter ett egenintresse i frågan och formulerar sina svar därefter.  
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5.3 Hypotesprövning 

I denna studie används hypotestest i enlighet att besvara problemformuleringen. Inom           

hypotesprövning konstrueras en nollhypotes som kompletteras med ett ytterligare möjligt          

hypotesutfall, en mothypotes. För att kunna förkasta eller ej förkasta en nollhypotes så krävs              

även en statistisk signifikansnivå. En statistisk signifikansnivå på 5% används eftersom detta är             

sedvanligt i hypotestest. I denna studie genomförs ett tvåsidigt hypotestest vilket innebär att det              

finns mer än endast ett möjligt utfall (Körner & Wahlgren 2018). Hypoteserna är uppdelade i               

fem underhypoteser. 

5.4 Datainsamling och urval 

5.4.1 Morningstar och Bloomberg  

Denna studie baseras på kvantitativ data som inhämtas från databasen Morningstar och            

finansportalen Bloomberg. Morningstar är ett amerikanskt finansföretag som grundades år 1984           

och är specialiserade inom investeringsdatabaser och managementverktyg (Morningstar, u.å:b).         

Bloomberg är ett data- och analysbolag som grundades år 2007 och erbjuder en finansiell              

terminal där åtskilliga data kan inhämtas (Bloomberg, u.å). 

5.4.2 Datainsamling och filtrering  

Morningstar används i denna studie för insamling av data om respektive fonds genomsnittliga             

avkastning för tidsperioden 2010-10-29 till 2020-10-30 samt information om fondavgifter. Från           

Bloomberg hämtas NAV-kurser på en månadsbasis för respektive fond. Således utgör dessa            

portaler grunden för denna studie och alla beräkningar som genomförs baseras på denna data.              

Genereringen av de fonder som används i studien uppstår genom Morningstars sökfunktion där             

diverse filtrering finns till förfogande för att avgränsa sökningen. Följande filtrering används för             

att generera studiens urval av fonder: 
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Förvaltningsstil: Passiv förvaltning & aktiv förvaltning 

Morningstar Kategori: Sverige & Sverige små/medelstora bolag 

Registreringsland: Sverige 

 

Vid användandet av denna sökfiltrering genereras 71 st aktivt förvaltade fonder och 15 st              

indexfonder. Avgifterna för respektive fond hämtas under fliken avgifter. Filteringsalternativet          

Morningstar Kategori speglar de underliggande tillgångarna i fonderna och är ett alternativ till             

fondprospekten som inte alltid visar hur fonderna faktiskt placerar. Morningstars kategorisering           

av bolagsstorlek bygger slutligen på storleken av respektive bolags börsvärde i förhållande till             

andra noterade bolag i regionen (Morningstar, u.å:a). 

5.4.3 Urval av fonder  

Utifrån fonderna som genereras från Morningstars sökmotor med tidigare nämnd filtrering delas            

urvalet av fonderna in i två kategorier, den ena innehållandes fonder med aktiv förvaltning och               

den andra innehållandes indexfonder. Denna studie fokuserar på fonder med övervägande           

svenska aktieinnehav och fonderna måste även vara registrerade i Sverige. Dubbletter av fonder,             

med andra ord en av två seriefonder, utesluts ur denna studie. Ytterligare fonder som utesluts är                

registrerade välgörenhetsfonder, eftersom studien ämnar att undersöka prestationsinriktade        

fonder. Vidare utesluts fonder vars avgifter till viss del är resultatbaserade. Anledningen till detta              

är att avkastningen och avgiften för dessa specifika fonder är beroende variabler. Det är därför               

inte möjligt att genomföra en korrelationsanalys på denna typ av fonder i samma urval som de                

fonder med fast avgift. Antalet indexfonder som inkluderas i urvalet uppgår till tolv st och de                

aktivt förvaltade fonderna uppgår till 50 st, därmed exkluderas totalt 24 st fonder. Fyra av de                

exkluderade fonderna är resultatbaserade, tre av dem är välgörenhetsfonder och resterande är            

dubbletter.  

Urvalet av indexfonder består till majoriteten av fonder vars jämförelseindex är OMX Stockholm             

Benchmark, SIX30RX och även Sustainability Gross Index. Inom de aktivt förvaltade fonderna            

existerar även fonder vars exponering riktar sig mot både små och medelstora bolag samt              
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storbolag. Vidare återfinns även specialinriktade fonder i urvalet av aktiva fonder som            

exempelvis AstraZeneca Allemansfond, vars exponering är relativt stark gentemot företaget          

AstraZeneca.  

5.4.4 Val av jämförelseindex 

I denna studie används MSCI Sweden som är ett jämförelseindex framtaget av MSCI (f.d.              

Morgan Stanley Capital International). MSCI är ett amerikanskt finansbolag som är           

specialiserade på att ta fram index för olika marknader. I indexet MSCI Sweden har Ericsson               

(LM) B störst vikt med 7.48%. Därefter följer Atlas Copco A på 6.81% och Volvo B på 6.65%                  

(MSCI, 2020). MSCI Sweden används i denna studie då det speglar den svenska fondmarknaden              

i stort.  

5.4.5 Urvalets exponering 

I och med att fonderna i denna studie jämförs med MSCI Sweden undersöks huruvida respektive               

fonds exponering skiljer sig mot detta jämförelseindex. Således presenteras nedan en tabell            

innehållandes de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna samt MSCI Swedens exponering i            

kategorierna medel- och småbolag samt storbolag.  

 

Som presenteras i tabell 5.1 är 26,7% av de aktivt förvaltade fondernas exponering riktad mot               

små och medelstora bolag och för indexfonderna konstateras att samtliga av de elva fondernas              

exponering riktas mot storbolag. Kategoriseringen är baserad på Morningstars sökfiltrering.  
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5.4.6 Riskfri ränta 

För att fastställa den riskfria räntan under perioden hämtas data från Riksgälden där räntesatsen              

presenteras veckovis. Datan genereras från statslåneräntan som är baserad på marknadsräntan på            

statsobligationer med en återstående löptid om fem år eller längre (Riksgälden, 2020). Genom att              

beräkna medelvärdet fastställs en genomsnittlig riskfri ränta för varje år. Sedan beräknas det             

löpande medelvärdet för samtliga år där resultatet uppgår till 1,12%. Således används en riskfri              

ränta på 1,12% vid samtliga beräkningar i denna studie. Den riskfria räntan är i denna studie                

konstant då avkastningen som hämtats från Morningstar är baserad på en tioårsperiod. Således             

appliceras ingen riskfri ränta på månadsbasis. 

5.4.7 Hantering av data  

Samtliga data som hämtats från Morningstar och Bloomberg behandlas i Microsoft Excel där             

sortering och beräkningar av åtskilliga nyckeltal genomförs. I enlighet att beräkna beta används             

formeln (LUTNING) och standardavvikelsen för respektive fond beräknas med formeln          

(STDAV.S) multiplicerat med (ROT(12)) för att generera en standardavvikelse på årsbasis.           

Utifrån detta beräknas även Sharpekvot, Treynorkvot samt Jensens Alfa för varje fond med de              

tidigare angivna formlerna för respektive prestationsmått. Vidare sammanställs även tabeller          

samt strukturering av data i enlighet att göra den kompatibel med statistikprogramvaran Eviews.  

5.4.8 Statistiskt tillvägagångssätt 

Innan genomförande av hypotestest för prestationsmåtten är det nödvändigt att undersöka ifall            

variansen mellan variablerna är homogena, för att sedermera bedöma vilket typ av test som skall               

användas för att besvara respektive hypotes. Ett av kraven för att genomföra Student’s t-test är               

att variansen mellan variablerna är homogena. För att bedöma om detta antagande är uppfyllt i               

denna studie så genomförs Levene’s test som kan används för att undersöka om variansen mellan               

två populationer med signifikans är homogena (Geert van der Berg, u.å). Vid genomförande av              

Levene’s test som presenteras i bilaga 5 konstateras att variansen är heterogen mellan de aktiva               
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fonderna och indexfonderna. Således kan Student’s t-test ej användas i hypotesprövning av            

prestationsmåtten.  

Ett alternativ till Student’s t-test är Welch’s t-test som ej kräver homogen varians. Ett av kraven                

för Welch’s t-test är dock att variablerna är normalfördelade och för att undersöka om              

normalfördelning föreligger genomförs ett Jarques-Bera test, vilket är ett statistiskt test för att             

undersöka om normalfördelning mellan två populationer råder. Utifrån Jarques-Bera testet som           

presenteras i bilaga 6 kan det konstateras att normalfördelning råder och således är kraven för att                

genomföra Welch’s t-test uppfyllda. (Eviews, u.å) 

Vid genomförande av hypotesprövning inom korrelationsanalys används Student’s t-test för att           

undersöka om en signifikant skillnad i korrelation mellan aktiva fonder och indexfonder            

föreligger. För att analysera datan används programmet Eviews som innehåller ett flertal            

statistiska funktioner. Genom att infoga datan från Microsoft Excel genomförs ovanstående           

tester. 

5.4.9 Stickprov 

För att säkerställa datans kvalitet jämförs fondkurser från olika databaser. Fem fonder väljs             

slumpmässigt ut och NAV-kurserna hämtas och jämförs vid ett slumpmässigt utvalt datum,            

2018-01-31. Nedan presenteras resultatet av stickprovsundersökningen: 
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Som kan utläsas ur tabell 5.2 konstateras ingen skillnad på NAV-kurserna för de fyra första               

fonderna. För den sista fonden, Nordea Alfa, skiljer sig Morningstars NAV-kurs med 0,01             

gentemot Bloomberg och SVD Näringsliv. Denna typ av marginella skillnader är ingenting som             

påverkar studiens resultat signifikant.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

5.5.1 Prestationsmått 

I detta arbete används prestationsmåtten Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. Som påvisas            

i kapitlet tidigare studier används dessa prestationsmått frekvent. Dessa tre prestationsmått är            

dock endast tre av åtskilliga prestationsmått som kan användas inom studier av denna karaktär.              

Eventuellt hade fler, eller andra prestationsmått, kunnat bidra till att höja studiens reliabilitet.             

Dock ryms inte detta i studiens omfång och författarna anser att dessa tre prestationsmått har               

kapaciteten att generera tillförlitliga resultat. 

5.5.2 Bortfallsanalys 

I denna studie utesluts sex st fonder trots att de stämmer överens med de ovannämnda               

sökkriterierna hos Morningstar. Detta beror på att Bloomberg saknar fullständig data för dessa             

fonder under tioårsperioden. Detta leder till att inga NAV-kurser kan hämtas och därför kan inte               

prestationsmått för dessa fonder beräknas. Således inkluderas de inte i studien. Av de sex fonder               

som utesluts är det en indexfond och resterande fem är aktiva fonder. Detta bortfall borde dock                

inte påverka studiens resultat och reliabilitet avsevärt då balansen mellan andelen indexfonder            

och aktiva fonder nästintill bibehålls. Bortfallet redovisas i bilaga 3. 
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5.5.3 Kritisk granskning av urvalet 

Som tidigare nämnt avgränsas denna studie till ett urval av fonder med historisk avkastning på               

tio år. En längre tidsperiod kan eventuellt vara mer representativ för att exempelvis undvika              

verkningar av konjunkturfluktuationer. Ett problem med att undersöka en längre tidsperiod är            

dock att marknadstillväxten för indexfonder tilltagit under det senaste årtiondet (Fondbolagens           

förening, 2020b). Därav kommer en längre tidsperiod även med ett betydligt lägre urval av              

indexfonder vilket i sin tur begränsar studiens omfång.  

5.5.4 Överlevnadsbias 

Studier på fondmarknaden oavsett land det genomförs i, kan eventuellt drabbas av            

överlevnadsbias. Detta innebär att de fonder som existerar i ett urval baseras på hur              

fondmarknaden ser ut idag och således exkluderas de fonder som av olika skäl har försvunnit               

från marknaden genom åren. Detta kan drastiskt påverka en undersöknings validitet, då datan             

enbart baseras på fonder som är framgångsrika och således exkluderas vital data (Elton, Gruber              

& Blake, 1996). Detta exemplifieras av Carpenter och Lynch (1998) med hög-volatila aktiva             

fonder. Enligt Carpenter och Lynch är inte sällan högpresterande aktiva fonder även            

karaktäriserade med hög volatilitet. Således tenderar fonder vars volatilitet är hög och prestation             

låg, att inte sällan impopulariseras och sedermera exkluderas från fondbolag. Detta kan            

eventuellt leda till att ett urval av hög-volatila aktiva fonder vars prestation varit god,              

missrepresenterar helhetsbilden av fondernas prestation.  

Vidare nämner Elton, Gruber och Blake (1996) att överlevnadsbias i synnerhet tenderar att             

realiseras över en längre tidsperiod. Detta nämner även Jack Bogle (2002) i sin studie om den                

aktiva fondförvaltningens prestation. I Bogles studie bestod urvalet av aktiva fonder initialt av             

890 st fonder som under en tioårsperiod reducerades till 634 st fonder. Bogle uttrycker sig vidare                

med säkerhet om att fenomenet av överlevnadsbias är en essentiell faktor att beakta när det               

kommer till att undersöka aktivt förvaltade fonder. Enligt Bogle är det svårt att i praktiken               

genomföra en framtidsbedömning om hur stor påverkan av överlevnadsbias faktiskt kommer att            
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vara, men han drar ändå slutsatsen att dess påverkan i studier likt dessa med största sannolikhet                

kommer att vara signifikant.  

I denna studie baseras urvalet av fonder som tidigare nämnt på Morningstars sökfiltrering på en               

tioårsbasis med utgångspunkt år 2020. Därmed är inte fonder som fallit bort under tioårsperioden              

inkluderade i urvalet. För studiens validitet och reliabilitet kan det vara bättre att utgå från år                

2010, då även de fonder som fallit bort under denna period kan tolkas. Detta kan också ge en                  

tydlig bild över hur mycket studien drabbas av överlevnadsbias. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras inledningsvis sammanställd statistik, följt av hypotesprövning och en 
grafisk representation av prestationsmåtten. Slutligen redovisas resultat och hypotesprövning av 
korrelationsanalys mellan fondavgifter och avkastning.

 

6.1 Sammanställd statistik 

 

I tabell 6.1 presenteras nyckeltal för aktiva fonder och indexfonder under en tioårsperiod.             

Avkastningen som presenteras är ej riskjusterad och därmed syftar denna tabell enbart till att ge               

en överblick av samtliga nyckeltal innan de riskjusterade prestationsmåtten tillämpas. Den           

historiska avkastningen som redovisas är nettoavkastning, med andra ord avkastningen efter att            

avgifterna för respektive fond tagits ut. Inledningsvis konstateras från tabell 6.1 att de aktivt              

förvaltade fonderna genererar en högre genomsnittlig avkastning än indexfonderna. Dessutom          

kan det konstateras att både de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna slår jämförelseindex             

MSCI Sweden i genomsnittlig avkastning. För de aktiva fonderna uppgår skillnaden mellan den             

högsta och lägsta avkastningen till 10,21 procentenheter och för indexfonderna uppgår skillnaden            

till 2,1 procentenheter. Differensen i standardavvikelse mellan de aktivt förvaltade fonderna och            

indexfonderna uppgår till 1,76 procentenheter. Vidare konstateras även en marginell differens           

mellan de aktiva fonderna och indexfondernas genomsnittliga betavärde som uppgår till 0,02.  
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6.2 Hypotes 1 

Hypotes 1.1. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Sharpekvot mellan aktiva fonder            
och indexfonder? 

 

I tabell 6.2 presenteras medelvärdet av Sharpekvoten för de aktiva fonderna respektive            

indexfonderna. I tabellen visas även p-värdet från det genomförda hypotestestet, vilket uppgår            

till 0,0654. Eftersom detta värde överstiger signifikansnivån 5% innebär detta att vi med             

statistisk säkerhet inte kan fastställa att de genomsnittliga Sharpekvoterna skiljer sig och således             

kan ej nollhypotesen förkastas.  

Hypotes 1.2. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Treynorkvot mellan aktiva fonder            
och indexfonder? 
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I tabell 6.3 presenteras den genomsnittliga Treynorkvoten för de aktivt förvaltade fonderna och             

indexfonderna. Vid utfört t-test med en signifikansnivå på 5% uppgår p-värdet till 0,0041 och vi               

kan därmed med statistisk säkerhet förkasta nollhypotesen och konstatera att det föreligger en             

signifikant skillnad mellan de aktiva fonderna och indexfondernas Treynorkvoter. Vidare          

konstateras att de aktivt förvaltade fonderna genererar en högre genomsnittlig Treynorkvot än            

indexfonderna.  

Hypotes 1.3. Föreligger en signifikant skillnad i genomsnittlig Jensens Alfa mellan aktiva fonder             

och indexfonder? 

 

Slutligen presenteras medelvärdet av Jensens Alfa för de aktivt förvaltade fonderna respektive            

indexfonderna i tabell 6.4. P-värdet uppgick till 0,0034 vilket innebär att nollhypotesen på en              

femprocentig signifikansnivå förkastas. Det kan därmed konstateras att medelvärdet mellan          

aktivt förvaltade fonder och indexfonder sett till detta prestationsmått skiljer sig signifikant.            

Vidare konstateras att de aktivt förvaltade fonderna uppnår ett högre genomsnittligt värde sett till              

detta prestationsmått. 

 

 

 

35 



 

6.3 Grafisk representation av prestationsmått 

Nedan presenteras statistik för de riskjusterade prestationsmåtten. Samtliga värden för          

Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens Alfa för respektive fond inom både aktivt förvaltade            

fonder och indexfonder redovisas i tre stapeldiagram. De aktivt förvaltade fondernas staplar är             

blå och indexfonderna är orange. Y-axeln består av numrering av respektive fond och x-axeln              

består av resultatet för respektive fond vid uträkning av varje enskilt prestationsmått. Vad som              

kan utläsas ur samtliga av figurerna nedan är att de aktiva fonderna redovisar ett större spann                

mellan extremvärden. Sharpekvotens spann för indexfonderna är 0,57-0,71 och spannet för de            

aktiva fonderna är 0,37-1,05. Spridningen för de aktivt förvaltade fonderna är högre vilket             

innebär att de i högre grad avviker från medelvärdet. Denna trend speglas även för Jensens Alfa                

och Treynorkvoten där värdena fluktuerar mer inom de aktiva fonderna.  
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6.4 Hypotes 2  

Hypotes 2.1 Föreligger en korrelation mellan fondavgift och avkastning inom aktiva fonder? 

 

I tabell 6.5 genomförs ett t-test av korrelationsanalysen och ett p-värde på 0,2686 konstateras.              

Eftersom p-värdet överstiger signifikansnivån på 5% kan nollhypotesen i detta fall ej förkastas             

och det kan konstateras att en korrelation föreligger. Ur korrelationskoefficienten kan utläsas att             

en korrelation mellan fondavgifter och avkastning inom de aktivt förvaltade fonderna på 0,1685             

föreligger och ett svagt positivt samband påvisas. 
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Hypotes 2.2 Föreligger en korrelation mellan fondavgift och avkastning inom indexfonder? 

 

I tabell 6.6 genomförs ett t-test av korrelationsanalysen inom indexfonderna och ett p-värde på              

0,5803 konstateras. Eftersom detta överstiger signifikansnivån på 5% kan nollhypotesen ej           

förkastas och således kan det konstateras att en korrelation föreligger även enligt detta test. För               

indexfonderna uppgår korrelationskoefficienten till 0,1878. Med detta sagt så föreligger det ett            

svagt positivt samband mellan fondavgifter och avkastning även för indexfonder.  

 

Nedan presenteras i figur 6.4 även två punktdiagram med en grafisk representation av             

variablerna avgift och avkastning för aktiva fonder respektive indexfonder.  
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7 Analys 

I detta kapitel appliceras teorier på studiens resultat som i föregående kapitel presenteras och 
jämförs med tidigare studier inom området. 

 

7.1 Analys av sammanställd statistik 

I tabell 6.1 presenteras sammanställd statistik för fonderna. Inledningsvis konstateras att de            

aktiva fonderna redovisar en högre genomsnittlig icke-riskjusterad avkastning än indexfonderna.          
Vidare konstateras även en högre genomsnittlig avgift inom de aktiva fonderna än            

indexfonderna. Med detta genererar de aktiva fonderna en bättre icke-riskjusterad avkastning           

trots att de även tar ut en högre avgift. Enligt den starka formen av den effektiva                
marknadshypotesen anpassar sig marknaden efter all tillgänglig information. I detta fall innebär            

det att de aktivt förvaltade fonderna inte skulle ha kapaciteten att generera riskjusterad             

överavkastning gentemot indexfonderna under en längre tidsperiod, vilket inte är i linje med             
denna studies resultat. Således talar denna studies resultat emot den starka formen av den              

effektiva marknadshypotesen som redogörs av Fama (1970).  

Enligt Glassman (2019) är den starka formen av den effektiva marknadshypotesen en anledning             

till att enbart investera i indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder. Baserat på studiens              

resultat, konstateras att den starka formen av den effektiva marknadshypotesens ej råder på den              
svenska fondmarknaden under denna period. Detta innebär således att marknadspriserna inte           

representerar all tillgänglig information, istället kan det konstateras att en svag form eller             

semistark form av effektiv marknadshypotes råder. Detta innebär att enskilda fondförvaltare över            
en längre tidsperiod kan slå marknaden då priserna inte representerar all information. Vad som              

dessutom förkastar att en stark form råder är att de aktiva fonderna tar ut en betydligt högre                 

genomsnittlig avgift, 1,25% jämfört med indexfondernas 0,31%, och ändå lyckas slå marknaden.  

Eftersom att de aktiva fonderna under tidsperioden lyckats generera överavkastning gentemot           

marknaden kan detta användas som ett argument för att lyfta aktiv förvaltning. Då             
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marknadspriserna inte representerar all tillgänglig information kan fondförvaltare utnyttja detta          

till sin fördel genom att identifiera felprissättning och agera därefter. Då indexfonderna ej är              
aktivt förvaltade kan förvaltare inte i samma grad agera efter detta.  

7.2 Analys av prestationsmått och korrelation 

Nollhypotesen att Sharpekvoten mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder inte skiljer sig            

kan som tidigare nämnt ej förkastas på signifikansnivån 5%. Det innebär att ingen signifikant              

skillnad i Sharpekvot mellan de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna kan konstateras.            
Under senare år har Lopéz och Sáez (2019) analyserat prestation genom att bland annat använda               

måttet Sharpekvot. Skillnaden i Lopéz och Sáez undersökning gentemot denna studie är bland             

annat att de analyserar omsättningsgradens relation till Sharpekvot. I denna studie har dock ingen              
sådan avvägning genomförts. Lopéz och Sáez konkluderar att aktivt förvaltade fonder med hög             

omsättningsgrad ej lyckas generera riskjusterad överavkastning gentemot indexfonder. Således         

kan även resultatet i denna studie vara påverkat av de aktivt förvaltade fondernas             
omsättningsgrad. 

Nollhypotesen att Treynorkvoten för aktivt förvaltade fonder och indexfonder inte skiljer sig kan             
förkastas på signifikansnivån 5% och det kan därmed konstateras att de aktivt förvaltade             

fonderna uppnår en högre och därmed bättre Treynorkvot än indexfonderna. Detta ligger inte i              

linje med studien utfärdad av Ljungberg och Halonen (2012) som jämför 28 st aktivt förvaltade               
fonder med elva indexfonder och konkluderar att aktivt förvaltade fonder ej påvisar en högre              

riskjusterad avkastning än indexfonder sett till Treynorkvoten. Studien av Ljungberg och           

Halonen skiljer sig dock från denna studie, bland annat eftersom de delat in urvalet av fonder i                 
vinnande fonder och förlorande fonder. De antyder att detta är en metod som skapar en mer                

detaljerad jämförelse mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder. I denna studie har dock             

ingen sådan indelning genomförts vilket kan ligga till grund för att resultaten mellan studierna              
skiljer sig.  

Även nollhypotesen att Jensens Alfa inte skiljer sig signifikant mellan aktivt förvaltade fonder             
och indexfonder förkastas. Utifrån resultatet konstateras att både aktivt förvaltade fonder och            
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indexfonder genererar ett positivt genomsnittligt alfavärde. Därmed har både de aktiva fonderna            

och indexfonderna presterat bättre än vad det genom dess beta kunnat förutspås. I och med att                
nollhypotesen förkastas, samt att medelvärdet för Jensens Alfa är högre för de aktiva fonderna än               

indexfonderna, kan det konstateras att de aktiva fonderna presterar bäst i detta prestationsmått.             

Detta resultat är ej konsistent med studien utfärdad Gruber (1996) som konstaterar att             
indexfonder genererar högre alfavärden än inom aktivt förvaltade fonder. En möjlig faktor till att              

flera studier kommer fram till olika resultat är att en av komponenterna inom Jensens Alfa är                

förväntad marknadsavkastning. Om studierna använder olika jämförelseindex vid olika         
tidpunkter, vilket här är fallet, resulterar detta i olika alfavärden och därmed olika slutsatser.              

Således kan jämförelseindexet MSCI Sweden även ha en inverkan på denna studies resultat. 

Inom korrelationsanalysen kan det genom Student’s t-test fastställas att en signifikant korrelation            

föreligger mellan variablerna fondavgift och avkastning. Korrelationskoefficienten uppgår till         

0,1685 för de aktivt förvaltade fonderna och 0,1878 för indexfonderna. Enligt Gil-Bazo och             
Ruiz-Verdú (2009) kan en positiv korrelation mellan fondavgifter och avkastning vara en            

indikation på att högre avgifter även resulterar i högre avkastning. Det nämner dock även att               

enbart för att en viss fond är dyrare och samtidigt genererar en högre avkastning så innebär inte                 
detta att variablerna är beroende av varandra. En korrelation kan enligt Gil-Bazo och Ruiz-Verdú              

med andra ord föreligga utan någon kausalitet. I denna studie påvisas en svag positiv korrelation               

som inte är tillräcklig för att påvisa ett betydande samband mellan fondavgifter och avkastning.              
Avgifterna utgör även som tidigare nämnt en essentiell faktor när det kommer till val av fond på                 

grund av ränta på ränta-effekten över tid. Resultatet innebär därmed att investerare bör undvika              

att betala höga avgifter då detta enligt korrelationsanalysen inte nödvändigtvis leder till högre             

avkastning. Detta talar således emot den aktiva fondförvaltningen, då en högre genomsnittlig            
avgift redovisas för de aktivt förvaltade fonderna som ej bevisligen leder till högre avkastning.  

Å ena sidan konstateras resultatet att de aktivt förvaltade fonderna presterar bättre än             
indexfonderna vid beaktning av prestationsmåtten Treynorkvot och Jensens Alfa, som tar hänsyn            

till marknadsrisken. Å andra sidan föreligger ingen signifikant skillnad mellan aktivt förvaltade            

fonder och indexfonder vid beaktning av Sharpekvoten, som istället tar hänsyn till            
standardavvikelsen. Sammantaget talar resultatet av de riskjusterade prestationsmåtten till de          
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aktiva fondernas fördel. Både Jensens Alfa och Treynorkvoten är signifikant högre inom de             

aktivt förvaltade fonderna och Sharpekvotens nollhypotes är nära att förkastas. Detta           
överensstämmer delvis även med studien av Lopéz och Sáez (2019) vars studie inkluderar             

samtliga av dessa prestationsmått och även påvisar en skillnad i riskjusterad avkastning mellan             

aktiva fonder och indexfonder med hänsyn till omsättningsgrad. Risken som investerare           
exponerar sig för vid köp av fonder bör dock beaktas. Eftersom prestationsmåtten i denna studie               

är genomsnittliga, visar de inte hela bilden. En investerare som väljer ut ett fåtal fonder löper stor                 

risk att investera i fonder av olika kvalitet, inte minst när det kommer till de aktivt förvaltade                 
fonderna där prestationsmåttens spridning är betydligt högre än för indexfonderna. Med andra            

ord innebär detta att om en slumpmässig indexfond utses, kommer den sannolikt vara närmare              

medelvärdet av riskjusterad avkastning än dess aktiva motpart. 

7.3 Analys av dolda indexfonder och överlevnadsbias 

Fenomenet av dolda indexfonder har diskuterats i detta arbete. Å ena sidan finns det              
undersökningar som antyder att detta fenomen är utbrett på den svenska marknaden och utgör en               

stor osäkerhetsfaktor när det kommer till val av fond. Cremerst och Curtis (2016) nämner i sin                

studie estimat att så mycket som 56% av alla fondinvesteringar på den svenska marknaden              
investeras i fonder som kan klassificeras som dolda indexfonder. De menar även att dolda              

indexfonder utgör en stor faktor när det kommer till den aktiva fondförvaltningens relativt skrala              

prestation över tid. Samtidigt påpekar Nordström från Fondbolagens förening att problematiken           
med detta på den svenska marknaden sedan ett par år tillbaka har reducerats. Detta på grund av                 

den ökade uppmärksamheten som riktats mot de organisationer som varit inblandade i skandaler             

kopplade till detta fenomen. Hur situationen i verkligheten ser ut är dock svår att bedöma.               
Nordström menar att detta delvis beror på ett definitionsproblem. Vad som bör tolkas som en               

aktiv samt passivt förvaltad fond är inte tydligt nog eftersom det saknas regelverk som klart               

definierar vad en dold indexfond är. På grund av detta definitionsproblem är det således även               
svårt att identifiera vilka fonder som är dolda indexfonder. Vidare kan det antagas att de banker                

och institut som eventuellt förvaltar dolda indexfonder inte vill att detta framkommer till             

allmänheten på marknaden då det skulle ställa dem i dålig dager. Detta utgör ytterligare en faktor                
till dolda indexfonder är komplicerade att identifiera. 
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Huruvida resultatet som redovisas i denna studie är förenligt med hög eller låg grad av               

förvaltning är enligt Cremers et al. (2016) av stor vikt. Cremers och Curtis (2016) bygger även                
vidare på dessa resonemang i sin studie och antyder att det bland annat är på grund av dolda                  

indexfonder som en majoritet av aktiva fonder i Sverige inte presterar märkbart bättre än              

indexfonderna. Med andra andra ord menar författarna att de aktiva fonderna är så pass              
indexnära att avkastningen påverkas negativt därefter. Dessa teorier är däremot inte helt i linje              

med resultatet som redovisas i denna studie, då den riskjusterade avkastningen konstateras vara             

högre hos de aktivt förvaltade fonderna. På grund av de delade meningar som råder inom ämnet                
dolda indexfonder, kan det således inte uteslutas att en del av urvalet av de aktivt förvaltade                

fonderna i denna studie är dolda indexfonder. Detta kan innebära att den aktiva             

fondförvaltningens genomsnittliga prestation försämras då de fonder som har en hög grad av             
förvaltning och presterar betydligt bättre än snittet påverkas negativt av de dolda indexfonderna.             

Således kan det diskuteras till vilken grad resultatet i denna studie rättvist representerar aktiv              

förvaltning. Oavsett till vilken grad dolda indexfonder i realiteten förekommer på den svenska             
marknaden, kvarstår risken att en dold indexfond väljs ut när en aktivt förvaltad fond handlas.               

Detta leder till sämre prestation och en annorlunda exponering än vad investeraren räknat med,              

vilket enligt Kjørven (2019) kan bidra till en annan risknivå än vad som i prospektet presenteras. 

Överlevnadsbias och dess potentiella inverkan på konklusionerna i denna studie bör även            

belysas. Fenomenet innebär som tidigare nämnt att sämre presterande fonder naturligt exkluderas            
under en längre tidsperiod. I studien utfärdad av Bogle (2002) analyseras 890 st fonder och ett                

bortfall rapporteras på närmare 30% av de aktivt förvaltade fonderna under tioårsperioden. Detta             

är en direkt konsekvens av överlevnadsbias. Sannolikheten att undersökningar av denna karaktär            

drabbas av överlevnadsbias är därmed enligt Bogle hög. Med detta föreligger en risk att urvalet               
av fonder i denna studie skapats utifrån en omedveten handplockning av framgångsrika fonder             

som överlevt under en längre period. Detta istället för ett mer representativt urval av fonder               

längst spektrat av prestation.  
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8 Slutsats och diskussion 

I detta avslutningskapitel besvaras studiens syfte utifrån resultat och analys. Vidare förs även en 
diskussion kring studiens bortfall, överlevnadsbias samt den svenska fondmarknadens framtid. 

 

8.1 Slutsats 

Denna studie syftar till att undersöka om en investerare på den svenska fondmarknaden bör välja               

aktiv eller passiv förvaltning. Under tidsperioden 2010-10-29 till 2020-10-30 jämförs 45 st aktivt             

förvaltade fonder med elva indexfonder. Den riskjusterade avkastningen jämförs med hjälp av            

prestationsmåtten Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. Vidare genomförs även en          

korrelationsanalys mellan fondavgifter och avkastning för att ta reda på om ett samband             

föreligger mellan dessa variabler. För att fastställa om det föreligger signifikanta skillnader            

mellan prestationsmåttens medelvärden inom aktivt förvaltade fonder och indexfonder används          

Welch’s t-test. Vidare används Student’s t-test för att fastställa om det föreligger en signifikant              

korrelation mellan variablerna fondavgift och avkastning för aktiva fonder och indexfonder. I            

enlighet att bedöma effekten av dolda indexfonders påverkan på marknaden samt studiens            

resultat, genomförs en intervju med Fredrik Nordström, verkställande direktör på Fondbolagens           

förening. Resultatet av denna studie är att de aktivt förvaltade fonderna erhåller signifikant högre              

medelvärden i två av tre prestationsmått. En signifikant korrelation fastställs dessutom mellan            

variablerna fondavgift och avkastning för både aktivt förvaltade fonder och indexfonder.  

Då de aktivt förvaltade fonderna uppnår ett högre medelvärde i två av tre prestationsmått              

konstateras att de aktivt förvaltade fonderna presterar bättre än indexfonderna sett till riskjusterad             

avkastning. Då korrelationen mellan variablerna fondavgift och avkastning inom både aktivt           

förvaltade fonder och indexfonder är svag, talar detta emot de aktivt förvaltade fonderna. Vidare              

kvarstår risken att en investerare på den svenska fondmarknaden väljer en dold indexfond. Detta              

är ett argument för att undvika de aktivt förvaltade fonderna och istället välja indexfonder. I och                

med att de aktivt förvaltade fondernas spridning inom samtliga prestationsmått är högre, innebär             

44 



 

detta att den högre riskjusterade avkastningen som genereras samtidigt kommer med en högre             

osäkerhet. Något som däremot talar för aktiv förvaltning är att felprissättningar på marknaden             

kan identifieras och utnyttjas vilket kan leda till högre avkastning.  

Sammanfattningsvis konstateras att valet mellan aktiv och passiv förvaltning beror på           

investerarens inställning till risk. Delvis föreligger risken att en investerare väljer en dold             

indexfond istället för en aktivt förvaltad fond. Vidare föreligger även risken att välja en aktiv               

fond som presterar betydligt sämre än genomsnittet och index då spridningen är högre. Den              

potentiella uppsidan av detta är däremot att en aktivt förvaltad fond kan överprestera             

genomsnittet och samtidigt slå index. Därmed fastställs slutsatsen att aktivt förvaltade fonder bör             

väljas av den mer riskbenägna investeraren som anser att uppsidan av en högre avkastning              

överträffar de nedsidor den aktiva förvaltningen kan medföra. Indexfonder bör väljas av den mer              

riskaverta investeraren som premierar stabil avkastning och säkerhet. 

8.2 Diskussion 

I denna studie utesluts sex fonder trots att urvalskriterierna för dem är uppfyllda, detta på grund                

av avsaknad av data. I idealfallet inkluderas samtliga fonder i studiens urval i enlighet att               

generera en heltäckande bild av den svenska fondmarknaden. Bortfallet i denna studie består av              

en indexfond samt fem aktiva fonder. Det innebär att de aktiva fonderna har ett bortfall på 10%                 

och indexfonderna ett bortfall på 8,33%. Då denna fördelning av bortfall är snarlik, bör de aktivt                

förvaltade fonderna och indexfonderna påverkas i paritet. Med detta anses bortfallet inte vara en              

faktor som kullkastar slutresultatet.  

En faktor som dock med stor sannolikhet har påverkat studiens resultat är överlevnadsbias. Då              

fenomenet av överlevnadsbias i praktiken leder till att urvalet av de aktivt förvaltade fonderna              

blir positivt exkluderande, bör detta i slutändan påverka resultatet. För indexfonderna som visat             

sig vara mer stabila och mindre riskfyllda, kan denna effekt antas vara betydligt mindre.              

Huruvida detta påverkat slutsatsen kan dock inte fastställas då magnituden av ovan beskriven             

effekt är oklar.  
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Vad som i framtiden kommer ske inom fondmarknaden, mer specifikt för aktiv och passiv              

förvaltning, är intressant att diskutera. Som klargjorts i denna studie har populariteten för             

indexfonder ökat under de senaste åren, både internationellt och på den svenska marknaden.             

Slutsatsen visar att indexfonder är ett mindre riskfyllt alternativ än den aktiva förvaltningen och              

presterar dessutom en jämn avkastning. Att beakta är även att i dessa tider av osäkerhet som                

råder kan indexfonder premieras av flertalet investerare. Med detta kan det antas att             

indexfondernas popularitet kommer fortskrida. Samtidigt existerar det faktum att fondavgifterna          

på den svenska marknaden i sin helhet har reducerats de senaste åren inom både den aktiva samt                 

passiva förvaltningen. Anledningen till detta är som tidigare nämnt delvis den ökade            

digitaliseringen av fondmarknaden men samtidigt även frammarschen av indexfonderna som          

resulterar i en nedpressning av priserna på fondmarknaden generellt. Vad som är intressant att              

analysera i framtiden är hur denna utveckling artar sig och hur detta påverkar den svenska samt                

internationella fondmarknaden. 
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9 Förslag till framtida forskning 

I detta kapitel redogör författarna för förslag till framtida forskning med utgångspunkt i frågor 
och reflektioner som framkommit under studiens genomförande. 

 

En parameter som lyfts fram av flertalet tidigare studier som detta arbete inkluderar är graden av                

aktivitet. Tidigare studier visar att detta kan vara centralt och även fungera som ett verktyg för att                 

identifiera dolda indexfonder. Författarnas förslag till framtida forskning på den svenska           

marknaden är att en studie bör genomföras som undersöker till vilken grad svenska aktiefonder              

är aktivt förvaltade och hur detta påverkar avkastning och prestation. En sådan studie kan även               

användas i enlighet att sammankoppla dolda indexfonder med graden av aktivitet på den svenska              

marknaden.  

Ett fenomen som även enligt tidigare studier av denna karaktär visat sig vara centralt är               

överlevnadsbias. Då det i denna studie ej kan fastställas exakt hur mycket överlevnadsbias             

påverkat resultatet och därmed slutsatsen är det intressant att i framtida studier ta hänsyn till               

detta. Genom att välja ut en tidsperiod och undersöka hela perioden, både från dåtid till nutid och                 

från nutid till dåtid, kan överlevnadsbias påverkan identifieras och analyseras.  

En annan aspekt som enligt författarna är intressant för den framtida forskningen att undersöka är               

hur mycket värde en förvaltare kan tillföra på den svenska fondmarknaden. I vilken grad              

begränsar regelverken förvaltare? Hur snabbt kan en förvaltare anpassa sin portfölj? Överträffar            

det värde förvaltare tillför fondavgiften? Dessa frågeställningar är intressanta att undersöka i            

framtida forskning.  
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Bilaga 2 - Welch’s t-test 
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Bilaga 3 - Bortfall av fonder 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 - Student’s t-test på korrelation 
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Bilaga 5 - Levene’s test 

 

Bilaga 6 - Jarque-Bera test  
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