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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine whether active fund management gives higher risk-

adjusted returns in comparison to index funds. This will be done by the use of three different 

performance measures, Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s Alpha, the aim is to examine 

116 mutual funds in the Swedish fund market over the time period of 2016-2021. By using 

Ordinary Least Squares, with a dummy variable for management style, the aim is to test each 

performance measure. This in order to be able to evaluate if there is a significant difference 

between active fund management and index funds regarding risk adjusted returns. The findings 

indicate that active fund management significantly increases risk adjusted returns for all of the 

three performance measures. Furthermore, the findings suggest that active fund management, 

on average, do not compensate for the higher fees that it includes. This result is in line with 

previous research regarding the effective market hypothesis. In conclusion, investors should be 

better off by investing in index funds, rather than in actively managed funds.   
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1. Inledning
 

Inledningsvis ges bakgrunden till ämnet i problemdiskussionen där avsikten är att väcka 

intresse och placera uppsatsen i dess kontext. Vidare presenteras problemlösningen och syftet 

med uppsatsen som efterföljs av avgränsning, målgrupp och disposition för uppsatsen. 

1.1 Problemdiskussion   

Fondindustrin i Sverige har växt mycket under de senaste åren, inte minst under 2020. Året 

2020 har präglats av COVID-19 men trots detta noterades en ny högstanivå för svenskarnas 

fondsparande i slutet av året. Under året gjordes nettoinsättningar från svenska fondsparare på 

totalt 76 miljarder kronor och den totala fondförmögenheten i Sverige steg med ca 400 

miljarder kronor till ett nytt rekord på 5455 miljarder kronor. (Fondbolagens förening, 2021)  

  

Merparten av nysparandet, 67 miljarder kronor, gick till aktiefonder. Nettosparandet i 

aktiefonder bekräftar den stadiga uppgång fondbranschen upplevt de senaste åren. Trots den 

finansiella kris som uppkommit på grund av pandemin, har nettosparande varit stort. 

(Fondbolagens förening, 2020) I jämförelse med finanskrisen 2008 där nettosparandet i 

aktiefonder minskade med –13,751 miljarder och totalt nettosparande i fonder med -7,790 

miljarder kronor har 2020 visat helt andra siffror där nettosparande uppgick till 66,585 

miljarder kronor i aktiefonder och 75,864 miljarder totalt i fonder. Det vill säga att trots att den 

finansiella marknaden har varit instabil har efterfrågan på fondsparande varit väldigt hög. 

(Fondbolagens förening, 2008) 

  

På 1970-talet i Sverige var inte fondsparandet speciellt populärt, men efter att skattegynnande 

fonder lanserades 1978 blev fondsparandet allt vanligare. Genom dessa skattegynnande fonder 

kunde fondspararen dra av varje sparad krona till 20% av inkomsten. Dessutom var 

avkastningen under det år man började sparade inklusive de kommande fem åren skattefria. 

Detta resulterade i att antalet fondsparare ökade från 75 000 kr till 425 000 kr mellan år 1979 

och 1982. År 1994 beslutades det om ett nytt pensionssystem i Sverige där 2,5 procent av lönen 

gick till premiepensionen, vilket möjliggjorde för spararna att själva placera deras egna pengar 

i olika fonder. (Fondbolagens förening, 2021)  
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Vidare lanserades år 1984 Allemansspar i Sverige där fonder fanns som ett av alternativen att 

spara i. Det fanns stora likheter mellan Allemansfonderna och skattefonderna förutom att 

skatteavdragen inte gällde Allemansfonderna, däremot var avkastningen skattefri. Detta 

resulterade att fondsparandet fick ett ordentligt uppsving i Sverige. (Fondbolagens förening, 

2021)  

  

Fondsparande kan ses som bra sätt förvalta kapital på eftersom man som privatperson inte själv 

behöver aktivt utvärdera, analysera och förvalta pengarna. Det kan vara både svårt och dyrt att 

förvalta sina egna pengar, framför allt när det gäller utländska värdepapper. Genom att placera 

i fonder sprids även risken på ett enkelt och effektivt sätt. (Fondmarknaden, 2021)  

 

Genom att välja detta enklare sätt att förvalta sina pengar lägger man samtidigt ansvaret hos 

någon annan. Man skulle kunna tro att genom att välja en fond som aktivt blir förvaltad får 

man även det bästa resultatet, men stämmer det? Enligt den amerikanske nobelpristagaren 

William F. Sharpe är passivt förvaltade fonder, även kallat indexfonder, alltid ett bättre 

alternativ än aktivt förvaltade fonder. Sharpe säger i en intervju med Svenska Dagbladet att 

“Majoriteten av fondspararna bör välja bort aktiv förvaltning och satsa på indexförvaltning” 

och “För en genomsnittlig investerare är det bästa att investera i ett lämpligt antal indexfonder.” 

(Dahlberg, 2013) 

 

Utöver avkastning behöver man som fondsparare ta fondavgiften i beaktning. Vidare, kan det 

skilja relativt mycket mellan fonder angående hur höga deras avgifter är. Vad gäller detta skiljer 

det sig först och främst åt mellan passivt och aktivt förvaltade fonder, men det finns även 

skillnader inom aktivt och passivt förvaltade fonder. Den totala avgiften för en fond innefattas 

inte endast av förvaltningsavgift, utan andra avgifter tillkommer oftast också. Enligt 

Fondbolagens förenings årliga fondspararundersökning från år 2020 visade det sig att 26% av 

fondspararna inte hade tagit reda på avgiften innan köpet. Vidare visar deras undersökning på 

att 72% av fondspararna inte visste eller inte kunde svara på väsentlig information om fonderna 

de har sparat i, som i detta fall handlade om avgiften är avdragen från deras avkastning eller 

inte. (Fondspararundersökningen, 2020)  
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Detta kan tolkas som att det finns bristfällig information hos fondspararna i Sverige. Med detta 

sagt, ämnar denna uppsats att bidra med förnyad information om den genomsnittliga avgiften 

för fonder i Sverige samt bidra med en jämförelse mellan de olika förvaltningsstilar för att ge 

fondsparare mer tillgänglig information inom ämnet.  

 

Frågan om fondavgifter gjordes tidigare i år aktuell när SvT publicerade ett antal artiklar inom 

ämnet. Artiklarna tar bland annat upp det som kallas för “dold indexfond”, vilket är fonder som 

enligt fondbolaget är aktivt förvaltad, vilket innebär högre avgift, men som i praktiken fungerar 

som en passivt förvaltad fond. (K. Rognerud & Rawet, 2021) En jämförelse med 

fondmarknaden i USA visar dessutom att svenska fonder är ungefär tre gånger så dyra som 

amerikanska, även om avgifterna i Sverige har minskat med ungefär 20% under de senaste 10 

åren. (K. Rognerud, 2021) Samtidigt som flera av de dyraste fonderna inte slagit sitt 

jämförelseindex under samma period. Fondavgifter är ständigt aktuellt och fondsparandet har 

ökat stort i Sverige de senaste decennierna. Med bakgrund av detta blir det allt viktigare att 

veta vilken typ av fond man investerar i, och om avgifterna är i linje med vad man faktiskt får 

tillbaka i form av avkastning.  

1.2 Problemformulering  

Vi ämnar undersöka skillnad i avgift på aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder. 

Efter det ska vi testa huruvida den högre avgift som aktivt förvaltade fonder oftast tar ut, ger i 

genomsnitt högre riskjusterad avkastning eller inte. Genom detta kan vi sedan svara på om det 

är motiverat att betala en högre avgift för aktivt förvaltade fonder. Detta kommer att göras 

genom att besvara de två nedan formulerade frågeställningarna. 

1.3 Frågeställning  

 
1. Hur stor är skillnaden i avgift mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder? 

 

2. Ger aktivt förvaltade fonder högre riskjusterad avkastning i genomsnitt? 
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1.4 Syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka vad den genomsnittliga skillnaden i avgift är mellan aktiv och 

passiv förvaltning av fonder på den svenska marknaden.  

 

Utöver det ska vi undersöka om det är motiverat att ta ut en högre avgift för aktiv förvaltning, 

sett till riskjusterad avkastning. Syftet med studien är att komplettera tidigare utförda studier 

av bland annat Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) och Engström (2004), som båda visar 

att aktiv förvaltning ger mervärde. Flam och Vestman (2017) har också undersökt ämnet, men 

finner inte att aktiv förvaltning ger högre avkastning över tid. Det finns alltså inget tydligt svar, 

därför är ytterligare forskning om en ny period som ännu inte undersökts motiverad. Uppsatsen 

ämnar inte ge några rekommendationer utan i stället att ge en uppdaterad och aktuell analys av 

fondavgifter och förvaltningsstilar.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till den svenska marknaden och därav har endast svenska 

aktiefonder och blandfonder inkluderats. Vidare är tidsspannet avgränsat till fonddata från 

2016 och framåt. Mer detaljerad information om avgränsningar i själva datan beskrivs i 

metoddelen.  

1.6 Målgrupp  

Uppsatsen riktar sig främst till studenter med akademisk bakgrund inom finansiell ekonomi 

och privatpersoner som är intresserade av olika typer av fondsparande. 

1.7 Disposition  

Inledning 

Inledningen ämnar väcka intresse och ge en djupare förståelse och kunskap för den svenska 

fondmarknaden i allmänhet och vårt ämne i synnerhet.  

 

Fondindustrin 

Detta avsnitt inleds med att beskriva vad en fond är och hur den svenska fondmarknaden ser 

ut. Sedan följer definitioner av de olika typer av fonder som finns att tillgå för svenska sparare, 

och hur de kan förvaltas. 
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Centrala teorier 

Här ges en genomgång av ekonomiska teorier och tidigare forskning inom ämnet som 

uppsatsens diskussion och analys utgår ifrån.  

 

Metod 

I denna del beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra undersökningen. Vi beskriver 

själva datainsamlingen, hur vi resonerat kring avgränsning och vilka fonder vi har använt. 

Sedan följer en närmare beskrivning av de regressioner vi gjort, och motiven bakom dem.  

 

Empiriska Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som vi genom vår undersökning kommit fram till.  

 

Analys och diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi svara på våra frågeställningar och tolka de resultat vi fått genom 

undersökningen. 

 

Avslutning 

Här sammanfattas studien och förslag till fortsatt forskning ges.  
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2. Fondindustrin 

 

Detta kapitel ämnar presentera en bakgrund till fondindustrin där vi förklarar viktiga begrepp 

som är viktiga att förstå som läsare för att kunna hänga med undersökningen.  

2.1 Fonder  

En fond innefattas av ett flertal underliggande värdepapper, exempelvis aktier, räntebärande 

tillgångar, obligationer eller optioner. Andelsägarna i fonden äger fondens tillgångar men 

ansvarar inte för varken fondens förpliktelsers eller själva förvaltningen av fonden. Vad fonden 

innefattas av och vilken storlek dessa innehav har i portföljen är en del av själva förvaltningen 

av fonden. De som förvaltar fonden kallas fondförvaltare och är ansvariga för att administrera 

fonden. (Avanza, 2021) 

2.1.1 Aktiefond 

För att en fond ska klassas som en aktiefond måste den investera i minst 16 olika aktier och ha 

minst 85% av innehavet i aktier eller andra instrument med koppling till just aktier. Aktiefonder 

har generellt sett högre risk jämfört med andra fondtyper. (Fondbolagens förening, 2021) 

2.1.2 Blandfond 

En blandfond är en fond som investerar i både räntebärande värdepapper, som exempelvis 

statsobligationer och statsskuldväxlar, och aktier. Fördelningen vad gäller detta kan se ut på 

olika sätt. (Fondbolagens förening, 2021) 

2.1.3 Obligationsfond 

Obligationsfonder, vilket också kan också benämnas som lång räntefond, investerar i 

räntepapper, exempelvis obligationer, med långa löptider. Den långa löptiden innebär att den 

löper över ett år. Dessa fondtyper har ofta låg risk och mindre kraftiga kurssvängningar jämfört 

med aktiefonder. (Fondbolagens förening, 2021) 
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2.1.4 Kort räntefond 

En kort räntefond liknar obligationsfonder men skillnaden är att löptiderna kortare än ett år. 

Korta räntefonder har på grund av den korta löptiden också lägre risk. (Fondbolagens förening, 

2021) 

2.2 Fondförvaltning  

2.2.1 Aktivt förvaltade fonder  

En fond som är aktivt förvaltad innebär att en eller flera fondförvaltare har i uppgift att 

analysera och välja bolag att investera i, där de ämnar investera i de bolag som har störst 

potential att överprestera ett visst index. Eftersom den aktiva förvaltningstypen kräver mer 

omfattande analyser och aktiva beslut gällande investeringar kräver dessa fonder i regel större 

utgifter än passiva fonder. Detta resulterar ofta i att aktivt förvaltade fonder har en högre avgift 

än passiva fonder. (Kull, 2020) 

2.2.2 Passivt förvaltade fonder  

Fonder som är passivt förvaltade kallas även för indexfonder och ämnar efterlikna en 

sammansättning av aktier i ett aktieindex. Innehaven av dessa aktier viktas så att de speglar 

aktieindexet och fonden ämnar nå samma resultat som detta index. (Fondbolagens förening, 

2021) 

 

2.3 Fondavgifter  

2.3.1 Förvaltningsavgift  

Förvaltningsavgiften är den avgift som fondbolagen tar ut för att täcka förvaltningsarbetet och 

administrationen kring fonden. Förvaltningsarbetet innefattas exempelvis av att informera 

andelsägare, göra analyser av företag och marknader samt placera pengarna. 

Förvaltningsavgiften tas oftast ut som 1/365 varje dag och dras automatiskt från fondens värde. 

Förvaltningsavgiften står oftast för den största delen av avgiften för en fond. (Fondkollen, 

2021)  
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2.3.2 Total avgift  

Den totala avgiften kan förutom förvaltningsavgift, innefattas av övriga kostnader såsom 

transaktionskostnader, diverse löpande kostnader, engångskostnader och eventuella 

prestationsbaserade kostnader. Den större delen av de övriga kostnaderna är 

transaktionskostnaderna, som är avgifter som betalas av fondförvaltare till aktiemäklare när 

aktierna i fonden köps och säljs.  (Avanza, 2021) 

2.4 Fondanalys  

2.4.1 Fundamental analys  

Den fundamentala analysen, även kallat bolagsanalys eller aktieanalys bygger på analys och 

utvärdering av ett företags finansiella prestation. Genom exempelvis analys av omsättning, 

kassaflöde, redovisad vinst och liknande, görs försök att prognosera bolagets framtida 

utveckling. (Nordnet, 2021) 

2.4.2 Teknisk analys  

Teknisk analys bygger på analys av historisk prisutveckling för aktier med syftet att försöka 

förutse den framtida prisutvecklingen. Den tekniska analysen förutsätter att marknaden agerar 

rationellt och genom detta skapas mönster och strukturer som kan analyseras och prognoseras. 

Den tekniska analysen kan till viss del kopplas till gruppbeteende där trots att inget 

fundamentalt har ändrats kring ett företag kan priset på dess aktie variera mycket. Detta på 

grund av att efterfrågan och utbud styr priset, som i sin tur påverkas av exempelvis av trender, 

rykten, prediktioner och så vidare. (Nordnet, 2021) 

2.4.3 Morningstar 

Morningstar är en oberoende leverantör av finansiella tjänster och information gällande fonder 

och andra investeringar. De tillhandahåller gratis information om de flesta fonder som är 

registrerade i Sverige och har utgjort källan för vår datainsamling. (Morningstar, 2021)  
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3. Centrala teorier 

 
I detta avsnitt presenteras grunderna inom modern portföljvalsteori och CAPM för att ge 

läsaren en uppfattning om relationen mellan risk och avkastning. Vidare går vi igenom den 

effektiva marknadshypotesen och sedan avslutar vi kapitlet med att presentera tidigare 

forskning.  

3.1 Modern Portföljvalsteori 

Modern portföljvalsteori är en metod för att generera portföljer bestående av olika finansiella 

värdepapper, såsom aktier och andra tillgångar, där sammansättningen av dessa värdepapper 

ska ha så låg investeringsrisk som möjligt. Portföljens risk bygger på sammansättningen av 

värdepappers gemensamma risk. Det vill säga, även om det finns aktier i portföljen med väldigt 

hög risk så kommer portföljens risk fortfarande vara lägre. Den moderna portföljvalsteorin 

ämnar ge högsta möjliga avkastning med minsta möjliga risk.  (Bodie et al., 2018)  

 

Teorin visar på hur man mäter relationen mellan risk och avkastning på en portfölj samt 

diversifieringens effekt på portföljens risk. Den moderna portföljvalsteorin utvecklades av 

William Sharpe och Harry Markowitz, som sedan fick nobelpriset för deras bidrag till finansiell 

forskning. Teorin bygger även på antagandet att investerare är riskaverta och därför kommer 

kräva en riskpremie för värdepapper med risk. Riskpremien är ett mått som visar på den 

förväntade överavkastningen på ett finansiellt instrument ger i förhållande till den riskfria 

räntan. (Bodie et al., 2018) 

 

Eftersom vi ämnar jämföra passivt och aktivt förvaltade fonder gällande avkastning och risk 

bör denna teori passa väl in i undersökningen då den mäter relationen mellan risk och 

avkastning. Teorin ger även en grundläggande förståelse för portföljvalsteori och på så sätt ger 

det oss möjligheten att på ett fundamentalt plan diskutera och analysera skillnaden 

förvaltningstyperna emellan.  
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3.2 Capital Asset Pricing Model  

Ett av de svåraste och viktigaste problemen inom finansiell ekonomi har varit att kvantifiera 

relationen mellan risk och avkastning. Det har under lång tid funnits en klar bild av att 

förvaltning av kapital på exempelvis aktiemarknaden har varit en mer riskfylld men samtidigt 

givit mer avkastning än exempelvis placeringar på banken. Det var dock först när Markowitz 

1959 introducerade Capital Asset Pricing Model (CAPM) som ekonomer kunde börja räkna på 

relationen mellan risk och avkastning. Markowitz argumenterade i sin forskning att en 

investerares optimala val skulle ge den högsta möjliga avkastningen givet en viss nivå av 

varians. Fortsättningsvis byggde Sharpe och Lintner, oberoende av varandra, vidare på CAPM 

modellen. (Campbell, Lo & Mackinlay, 1996)  

 

Denna version av CAPM kom att kallas Sharpe-Lintners version. Sharpe-Lintners version 

bygger på att alla investerare placerar sina pengar i portföljer som ligger på den effektiva 

fronten och som samtidigt tangeras av en rät linje dragen från den riskfria räntan, även kallad 

kapitalmarknadslinjen. Den effektiva fronten visualiserar de olika möjligheterna som finns att, 

i förhållande till risk, maximera avkastningen. Om man placerar ut alla valbara tillgångar på 

ett diagram med avkastning på y-axeln och risken på x-axeln kommer en linje kunna dras där 

de olika avkastningsmaximerande kombinationerna av tillgångar finns, vilket är den effektiva 

fronten (Se figur 1). Var investeraren hamnar på kapitalmarknadslinjen beror på hur 

risktagande investeraren är och hur stor den systematiska risken är, det vill säga den risk som 

inte går att diversifiera bort. (Campbell et al., 1996)  

 

CAPM visar på relationen mellan risk och avkastning och visualiserar den effektiva fronten. 

Detta ger oss möjligheten att diskutera skillnaderna i avgift mellan förvaltningstyperna och se 

om teorin fortfarande håller när man tar hänsyn till avgifterna.  
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Figur 1 - Den effektiva fronten 

 
(Avanza, 2021) 

3.3 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som bygger på att den finansiella marknaden är 

effektiv, vilket innebär att informationen som finns tillgänglig återspeglas i aktiernas priser.  

Teorin är relevant vid diskussion av fonders prestationer eftersom den i grunden bygger på att 

varken fundamental analys eller teknisk analys kan användas för att prestera bättre än 

marknaden. Detta för att fundamental analys bygger på utvärdering av ett bolags redovisade 

siffror gällande exempelvis vinst och omsättning och för att teknisk analys utgår från historisk 

kursutveckling. Teorin utvecklades av Eugene Fama på 70-talet och har sedan dess varit en 

populär teori inom finansiell ekonomi. (Fama, 1970) 

 

Det finns tre former av marknadseffektivitet, svag, halvstark och stark form. Svag form innebär 

att all historisk information speglas i en akties pris. Med andra ord är det ogenomförbart att 

förutspå den framtida kursutvecklingen med teknisk analys. Halvstark form innebär att priset 

på aktien reflekterar all historisk information men även all tillgänglig information. Detta 

innebär att både teknisk och fundamental analys är oanvändbar när det kommer till att förutse 

framtida kursutveckling eftersom analysering av makrodata, årsrapporter och liknande blir 

otillämplig gällande att överprestera marknaden. Stark form betyder att all tillgänglig 

information speglas i aktiens pris, inklusive insiderinformation. Detta innebär att varken 

fundamental analys, teknisk analys eller insiderinformation är tillräcklig för att kunna slå 

marknaden. (Fama, 1970) 
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Om marknaden är effektiv kommer aktiernas priser att justeras omedelbart vid uppkomst av ny 

information. Däremot kommer marknaden, om den är ineffektiv, att möjliggöra för 

arbitragevinster eftersom investerare kan utnyttja den nya information då den inte genast 

kommer att avspeglas i priset. Huruvida marknaden är effektiv eller inte omdebatteras bland 

ekonomer. Grossman och Stiglitz argumenterar i deras undersökning för att 

marknadseffektiviteten i stark form är en omöjlighet eftersom om all information reflekteras i 

priset, skulle marknaden till slut bryta samman ekonomiskt eftersom det inte skulle finnas 

något som helst incitament för aktiehandel i och med att det inte skulle finnas någon 

vinstmöjlighet. (Grossman & Stiglitz, 1980) 

 

Eftersom den effektiva marknadshypotesen diskuterar möjligheten att överprestera index 

passar den väl in i denna undersökning då vi ämnar undersöka skillnaden mellan passivt och 

aktivt förvaltade fonder. Teorin kan användas för att förklara eventuella skillnader i prestation 

fondtyperna emellan.  

3.4 Prestationsmått 

I denna del kommer de prestationsmått som används för att analysera fondernas avkastning 

beskrivas. De tre måtten är Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. Alla mått är välkända 

inom finansiell ekonomi, och har valts på grund av att de alla mäter riskjusterad avkastning 

utifrån olika variabler. Vårt resultat tar därför hänsyn till både fondens egen risk, den 

systematiska risken och hur fonden presterat mot sitt jämförelseindex. Ytterligare hade 

Information Ratio och M2 kunnat inkluderas men har valts bort av praktiska skäl.  

3.4.1 Sharpekvot  

Under första halvan av 60-talet gjordes stora forskningsframsteg inom finansiell ekonomi, mer 

specifikt gällande portföljval och prissättning av olika finansiella instrument. Jack Treynor 

skapade Treynorkvoten, där volatiliteten av fonders avkastning används för att räkna på hur 

fonden har presterat. Genom att vidareutveckla Treynorkvoten skapade William Sharpe det 

som först kallades “reward to variability ratio”, idag mer känt som Sharpekvoten, 1966. 

Sharpekvoten har kommit att bli ett av de mest använda måtten för att mäta en fonds avkastning 

i förhållande till dess risk. (Sharpe, 1966) 
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Sharpekvoten (se Figur 2) definieras som differensen mellan avkastning för en portfölj och den 

riskfria räntan, delat med standardavvikelsen för samma portfölj. Standardavvikelsen mäts 

genom att jämföra fondens avkastning över tid med snittavkastningen, och är ett sätt att mäta 

risk (DNB, 2021). En hög standardavvikelse tyder således på större svängningar i avkastning, 

och tolkas som högre risk. Det är också här som Sharpekvoten skiljer sig från Treynorkvoten, 

som i stället för standardavvikelse utgår från Beta som riskmått. (Sharpe, 1994) 

 

Figur 2 - Sharpekvot 

 
 

Ju högre Sharpekvoten är, desto högre riskjusterad avkastning har fonden gett över tid. På 

grund av hur formeln är utformad, kan en högre kvot bero på både hög avkastning och/eller låg 

risk.  

 

På senare år har Sharpekvoten börjat ifrågasättas. En artikel publicerad i Oxford University 

Press av Goetzmann, Ingersoll, Spiegel och Welch år 2007 beskriver att en ökad risk för moral 

hazard kan uppstå när mått som Sharpekvoten används i för stor utsträckning och ges för stort 

inflytande vid investeringar. När en hög Sharpekvot används av fondförvaltare och banker, för 

att sälja fonden till kunder, ökar incitamenten för att aktivt manipulera Sharpekvoten på olika 

sätt för att få fonden att framstå som bättre än den egentligen är. Den som säljer fonden kan då 

exempelvis ta mer betalt från kunderna trots att fonden inte nödvändigtvis är bättre än en 

billigare fond med lägre Sharpekvot. Vi är således medvetna om de brister som finns med 

Sharpekvoten. Vi har därför valt att komplettera med andra mått, Treynorkvot och Jensens 

Alfa, för att minska risken att dra slutsatser baserat på ett enskilt mått. (Goetzmann, Ingersoll, 

Spiegel & Welch, 2007) 

 

 

        Rp - Rf 
Sharpekvot =   
         σp   
 
Rp = Avkastning för portfölj p 
Rf = Riskfri ränta 
σp = Standardavvikelse för portfölj p 
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3.4.2 Treynorkvot 

Treynorkvoten (se Figur 3) skapades år 1965 av Jack Treynor som ett nytt sätt att mäta en fonds 

prestation. Treynor menade på att bedömning av en fonds prestation bör ta hänsyn till två 

sorters risk: Dels den risk som kommer med generella fluktuationer på marknaden, dels den 

risk som fondens innehav skapar. (Treynor, 1965) 

 

Treynorkvoten har som sagt många likheter med Sharpekvoten, då båda måtten utgår från 

överavkastning dividerat med risk. Men där Sharpe använder total risk mätt som 

standardavvikelse, använder Treynor systematisk risk, uttryckt som Beta (Bodie et al., 2018). 

Den systematiska risken går inte att diversifiera bort, utan beror på marknadens risk. 

Treynorkvoten är således ett bra mått på hur en fond presterat i förhållande till hur marknaden 

förändrats över tid. På grund av att Sharpe och Treynors mått är uppbyggda på olika sätt kan 

samma fond anses ha både under- och överpresterat gentemot marknaden, beroende på vilket 

mått man utgår från. (Treynor, 1965) 

 

Figur 3 - Treynorkvot 

 

 

3.4.3 Jensens Alfa 

 
Det tredje riskjusterade prestationsmått som kommer användas i studien är Jensens Alfa (se 

Figur 4), uppfunnet av Michael Jensen (1968). Jensens Alfa definieras som medelvärdet av 

överavkastningen hos en portfölj jämfört med förväntad avkastning enligt CAPM, givet 

portföljens betavärde och medelavkastningen på marknaden (Bodie et al., 2018). Jensens studie 

omfattade 115 fonder och hur de presterade mellan 1945–1964. (Jensen, 1968) 

 

 

        Rp - Rf 
Treynorkvot=   
          βp   
 
Rp = Avkastning för portfölj p 
Rf = Riskfri ränta 
 βp = Betavärde för portfölj p 
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Jensen ansåg att tidigare prestationsmått, bland annat Sharpekvot och Treynorkvot, inte var 

tillräckliga för att analysera en fonds prestation eftersom deras mått byggde på relativa 

prestationer fonder emellan. Jensens Alfa är i stället ett absolut mått på prestation, som mäts 

mot en absolut standard, angett som den genomsnittliga avkastningen på marknaden. (Jensen, 

1968) 

 

Figur 4 - Jensens Alfa 

 

3.5 Tidigare forskning 

Det finns ett antal studier inom ämnet sedan tidigare. En fullständig genomgång av dessa 

kommer inte att presenteras. I stället redogörs det för historiskt viktiga studier och ett urval av 

de senaste studierna samt deras resultat.  De flesta studier är amerikanska, men ett par studier 

har gjorts på den svenska marknaden.  

 

En tidig studie på 57 fonder under perioden 1953–1962 gjorde av Jack Treynor och Kay Mazuy 

för att undersöka om det finns belägg för påståendet att fondförvaltare har förmågan att gissa 

hur marknaden kommer att bete sig. I undersökningen finner de inte att någon av de 57 

undersökta fondförvaltarna har lyckats med att förutse hur marknaden kommer att bete sig. En 

aktivt förvaltad fond kan däremot slå index, menar de. Men om detta sker beror det snarare på 

att fondförvaltaren har hittat och investerat i undervärderade bolag, och inte på att den kunnat 

förutse hur marknaden ska svänga. (Treynor & Mazuy, 1966) 

 

En studie över längre tid gjordes av Michael Jensen (1968), som studerade 115 fonder mellan 

1945–1964 och jämförde deras alfavärden (Jensen, 1968). Jensen resultat kunde tolkas som att 

aktivt förvaltade fonder i genomsnitt inte kunde ge en avkastning som rättfärdigade en högre 

avgift. Denna studie är jämförbar med en nyare, gjord av Richard Ippolito (1989), som 

studerade hur 143 fonder presterat mellan åren 1965–1984. Syftet var att testa om marknaden 

Jensens Alfa = Rp - [Rf+ βP(Rm-Rf)] 
 
 
Rp = Portföljens genomsnittliga årliga avkastning 
Rf = Riskfri ränta 
 βp = Portföljens risk 
Rm = Genomsnittlig årlig avkastning på marknaden 
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är effektiv genom att undersöka om de högre avgifter aktivt förvaltade fonder tar ut, betalar för 

sig i form av högre avkastning. (Ippolito, 1989) Ippolitos resultat, till skillnad från Jensens, 

visade på att aktivt förvaltade fonder ger både högre riskjusterad avkastning än passivt 

förvaltade fonder, och att avkastningen är tillräckligt hög för att motivera deras högre avgifter. 

(Ippolito, 1989) 

 

Burton Malkiel byggde i sin studie år 1995 vidare på bland andra Jensen (1968) och Ippolito 

(1989). I Malkiels studie om aktiv fondförvaltning undersöker han fonder som funnits under 

varje enskilt år, och hur de presterat det året. Fonder som har lagts ner eller slagits ihop 

inkluderas därför i resultatet. Detta gjordes för att minimera risken för survivorship bias, vilket 

Malkiel menar har större påverkan än vad tidigare studier trott. Malkiels resultat tyder på att 

aktivt förvaltade fonder inte kunnat slå sitt jämförelseindex, och att extra avgifter för aktiv 

förvaltning inte ger något extra värde i form av avkastning. (Malkiel, 1995)  

 

Antti Petajistos studie från 2013 ämnade att ge svar på frågan om en investerare bör betala för 

aktiv fondförvaltning. Genom att dela in aktivt förvaltade fonder i olika grupper beroende på 

deras nivå av aktivitet, kunde Petajisto genom att jämföra Active Share och Tracking Error visa 

att aktivt förvaltade fonder som grupp i genomsnitt ej slog sitt index, men att de fonder som 

hade högst aktivitet slog sitt jämförelseindex även efter att alla avgifter tagits ut. (Petajisto, 

2013) 

 

En av de senaste studierna gjordes av Cooper, Halling och Yang (2020) som i sin studie 

undersöker spridningen i avgifter för aktiefonder, där både amerikanska och globala fonder 

inkluderades, samt huruvida avgifter spelar någon roll för investerare. Studien sträcker sig över 

38 år under perioden 1980–2017. Utifrån resultatet undersökte denna studie även 

konkurrenskraften för olika aktiemarknader utifrån fondernas avgifter. (Cooper, Halling & 

Yang, 2020) 

 

Studien resulterade i att avgifter spelar roll för investerare, och undersökte således skillnaderna 

i avgifter mellan passivt förvaltade fonder och aktivt förvaltade fonder, vilket är en fortsättning 

av Elton, Gruber och Busse undersökning från 2004 (Elton, Gruber & Busse, 2004) samt 

Hortascu och Syverson studie från 2004 (Hortascu & Syversson, 2004). Dessa studier visade 

att avgifter skiljer sig åt mellan likartade indexfonder. Vidare visade studien att viss 
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ineffektivitet inom prissättning för fonder fanns, alltså att likartade fonder kan ha väldigt olika 

avgift. (Cooper et al., 2020) 

 

Studier som rör den svenska marknaden finns det inte lika gott om, men ett par exempel värda 

att nämna är exempelvis Dahlquist, Engström och Söderlind som år 2000 publicerade en studie 

som studerade samband mellan en fondprestation och olika fondattribut. Studien omfattade 210 

fonder på den svenska marknaden under perioden 1993–1997. Resultatet visar att fondens 

avgift och prestation har ett negativt samband, alltså att en högre avgift tyder på sämre 

prestation. Deras resultat tyder också på att aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt 

förvaltade. (Dahlquist, Engström & Söderlind, 2000) 

 

Även Stefan Engström (2004) undersökte om aktivt förvaltade fonder skapar ett högre värde 

gentemot passivt förvaltade fonder. I studien analyserades 112 svenska aktivt förvaltade 

aktiefonder mellan åren 1996–2000. I studien utvecklar Engström ett nytt sätt att mäta aktiv 

portföljförvaltning, return value, och visade genom detta att aktiv förvaltning i genomsnitt gav 

ett positivt alfavärde, vilket innebär att de i genomsnitt slår sitt jämförelseindex. (Engström, 

2004) 

 

Ytterligare en studie om den aktivt förvaltade fonder på den svenska fondmarknaden gjordes 

av Harry Flam och  Roine Vestman år 2017. Studien undersökte 124 fonder mellan 1993–2013, 

i syfte att se om aktivt förvaltade fonder kunde överträffa marknaden över tid. De finner att 

aktivt förvaltade fonder presterade bättre än marknaden mellan 1993–2001, men 

underpresterade resten av mätperioden. I slutändan kan deras studie inte ge några starka bevis 

för att aktivt förvaltade fonder ger en högre nettoavkastning över tid. (Flam & Vestman, 2017) 

 

Ett rakt svar på frågan om värdet av aktiv förvaltning är sammanfattningsvis svårt att få. Ämnet 

har undersökts med många olika metoder sedan 60-talet, och det finns både studier som visar 

att aktiv förvaltning av fonder ger valuta för den extra kostnad som tillkommer, och de som 

menar på att det inte ger något mervärde i form av avkastning jämfört med passivt förvaltade 

fonder. På grund av detta finns det motiv för fortsatta studier inom ämnet.  
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4. Metodologi 

 

I detta kapitel presenteras undersökningens vetenskapliga tillvägagångssätt som efterföljs av 

en beskrivning om de avgränsningar som gjorts. Fortsättningsvis beskriver vi hur vi gått till 

väga gällande val av data samt en mer detaljerad beskrivning ges om datainsamlingen av 

variabler. Efter detta går vi igenom hur den statistiska metoden gått till. Avsnittet avslutas med 

metodkritik.     

4.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Uppsatsen är utformad enligt en kvantitativ ansats där frågeställningen kommer försöka 

besvaras genom numeriska data. Den kvantitativa forskningen bygger på att man studerar 

strukturerad data, det vill säga data som är tydligt indelad i olika kategorier och ofta 

förekommer i större antal. Till skillnad från den kvalitativa ansatsen, som bygger mer på 

personliga erfarenheter och deskriptiva beskrivningar, bygger den kvantitativa metoden 

kvantifierbar data. Vidare finns det två ansatser som oftast nämns när det kommer till 

metodologi: Induktiva och deduktiva ansatser. Den kvantitativa ansatsen är ofta förknippad 

med den deduktiva ansatsen, där författaren testar empirin utifrån en vald teori, medan den 

induktiva ansatsen i stället bygger på empiri som sedan testas mot teori. I denna uppsats har vi 

därför valt att ta oss an frågeställningen utifrån den kvantitativa metoden och den deduktiva 

ansatsen där tillvägagångssättet består av hypotesformulering, insamling av data och 

bearbetning och analys av material och resultat.  (Veal & Darcy, 2014) 

 

Den kvantitativa ansatsen kan i vissa fall ha svagheter om exempelvis metoden får en allt för 

generell prägel och på så sätt inte riktigt når djupet i det som ämnas undersökas (Jacobsen, 

2002).  

4.2 Urval 

4.2.1 Avgränsning  

I studien har vi använt oss av fonder registrerade i Sverige, där vi sorterat efter 

fondförmögenhet och därigenom exkluderat de allra minsta fonderna sett till volym. 

Obligations- och räntefonder har exkluderats då de inte är jämförbara med aktie- och 
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blandfonder på grund av deras låga avgift och risk. Fonder där vi inte kunnat få tillgång till 

andelskurser för de senaste 5 åren har exkluderats, likaså de fonder där vi inte hittat den totala 

avgiften. I slutändan landar vårt urval på 116 fonder, varav 20 är passivt förvaltade och 96 

aktivt förvaltade.  

 

Vidare bör nämnas att vi endast undersökt fonder som är registrerade i Sverige. De svenska 

volymer som köpt utlandsregistrerade fonder kommer således inte räknas med. Detta eftersom 

Morningstar, där vi hämtat informationen, inte möjliggör att sortera på det sättet, vilket tvingat 

oss att sortera efter fonder som är registrerade i Sverige. Samtidigt leder detta till att de volymer 

som kommer från utlandet och ligger i svenskregistrerade fonder räknas in då de inte heller går 

att särskilja.  

 

Fortsättningsvis kommer vi att koppla frågan om den genomsnittliga fondavgiften till huruvida 

passiv och aktiv förvaltning påverkar avgift och avkastning. Här kommer vi använda oss av 

datan från 116 av de största fonderna sett till förmögenhet. Andelskurserna på de fonder vi 

hämtat har inte varit justerade för de utdelningar som fonderna delar ut till deras 

fondinnehavare.  

4.2.2 Validitet och Realitet  

När man diskuterar en undersöknings externa validitet tar man i beaktning hur korrekt utfört 

urvalet är, hur stor datamängden är och konfidensintervallet. Validitet handlar om till vilken 

grad undersökningen mäter de egenskaper man avser mäta. För att metoden ska vara giltig rent 

validitetsmässigt måste metoden även vara reliabel. Reliabilitet förekommer därför tidigare än 

validiteten, logiskt sätt. En metod kan därför vara reliabel men inte valid, men inte tvärtom. 

(Hammond, 1995) Validiteten avser att det som mäts i undersökningen är relevant i kontexten 

och reliabilitet avser att det som undersökningen mäter mäts på ett pålitligt sätt. (Gunnarsson, 

2020)  

4.2.3 Begränsningar 

De begränsningar vi stött på gällande datainsamling har varit att vi inte kunnat hämta de totala 

avgifterna för alla de fonder som utgjort vår data. Den totala avgiften skrivs inte alltid ut och 

har på så sätt begränsat studien. Avanzas hemsida har varit användbar för just det ändamålet, 

men de fonder Avanza inte själva är aktiemäklare av har inte heller presenterats på deras 

hemsida.  
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4.2.4 Survivorship bias  

När man betraktar utvecklingen fondmarknaden endast utifrån prestationen av de fonder som 

överlevt, det vill säga inte har lagts ner eller försvunnit från marknaden kallar man detta för 

survivorship bias. Detta resulterar i att fondprestationen på marknaden överskattas då de fonder 

som försvunnit på grund av exempelvis underpresentation exkluderas i beräkningarna. Detta 

kan ge en felaktig bild av historisk avkastning för ett fond- eller marknadsindex. Survivorship 

bias uppstår för att många fonder läggs ner av deras förvaltare av olika anledningar. Det finns 

olika anledningar till att fonder läggs ner och den vanligaste anledningen är att de presterar för 

dåligt relativt andra fonder. (Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross, 1992) 

 

Fenomenet bekräftades 1996 i rapporten Survivorship Bias and Mutual Fund Performance av 

Elton, Gruber och Blake. I deras undersökning kom de att undersöka 361 amerikanska 

aktiefonder som existerade år 1976. Av dessa 361 fonder var det endast 216 fonder som fanns 

kvar år 1993. Resultatet av undersökningen var även att den större delen av de mindre fonderna 

till skillnad från de större, inte överlevde. Dessutom visade studien på att de fonder som 

presterat sämst även var de som inte längre fanns kvar slutåret 1993. (Elton, Gruber & Blake, 

1996) 

 

Med detta sagt är survivorship bias är en begränsning för undersökningen. Det ska dock nämnas 

att på grund av vår relativt korta urvalsperiod bör survivorship bias inte påverka resultaten i 

allt för stor grad.    

4.3 Variabler   

Fonddatan har hämtats från Morningstars hemsida. Undersökningen har utgått från de 1320 

Sverigeregistrerade fonder som går att hitta på Morningstar. Efter avgränsningar återstod vårt 

urval av 116 av de största fonderna sett till förmögenhet, för att få med så stor andel av total 

fondförmögenhet som möjligt. Vid de tillfällen som olika andelsklasser av samma fond funnits 

med har den andelsklass som kräver lägst insats inkluderats.  

 

Vår undersökning har baserats på perioden 30 mars 2016 till 30 mars 2021, och fonder som 

inte funnits under hela undersökningsperioden har exkluderats, vilket ur kritisk synpunkt kan 

vara värt att nämna. Vid undersökningar av den här typen är en längre tidsperiod att föredra, 

då det jämnar ut eventuella händelser med stor påverkan på marknaden. Då vi utgått från 
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månadsdata har vi haft 61 observationer för varje fond. Vid färre observationer kan 

extremvärden som sagt påverka för mycket, vilket är anledningen till att vi valde en längre 

tidsperiod.  

 

Bland de fonder vi undersökt återfinns småbolagsfonder, global-fonder, USA-fonder, Asien-

fonder, teknikfonder, blandfonder och aktiefonder. En jämförelse mellan de olika fondtyperna 

kan medföra mätfel, på grund av fondernas olika innehav och uppbyggnad. Att exempelvis 

jämföra en fond som främst har investerat i asiatiska bolag med en fond vars innehav endast är 

svenska småbolag utifrån samma index kan bli felaktigt och svårtolkat samt eventuellt 

intetsägande.   

 

Vidare har andelskurser för de fonder som utgör datan har inte varit justerat för utdelningar 

som delats ut av fonden. Vid undersökningar av fonders prestation baserat på avkastning är det 

att viktigt nämna detta eftersom det påverkar avkastningen. Exempelvis ger en utdelningsfond 

en högre avkastning relativt en identisk fond som inte gör det. På grund av praktiska skäl har 

vi inte haft möjlighet att manuellt lägga in samt justera avkastningarna för utdelningar för varje 

fond.  

 

De andelskurser vi har fått tillgång till har varit på dagsbasis, men har räknats om till 

månadskurser genom att använda genomsnittet för varje månad. Då det skiljer sig hur fonder 

rapporterar sina andelskurser, där vissa rapporterar varje dag medan andra inte gör det, blir 

jämförelsen mellan fonder både enklare och mer kvalitativ genom detta tillvägagångssätt.  

 

Utöver detta har månadskurser för både DJ Global och OMXSPI hämtats. Den riskfria räntan 

för Sverige har beräknats utifrån svenska statsskuldsväxlar med 1 månads löptid vilket jämförts 

med den svenska marknaden. För DJ Global har vi utgått från 1-månads treasury bills på den 

amerikanska marknaden, eftersom det inte finns någon global ränta att jämföra med. Efter att 

ha infogat all data i Excel har vi kunnat beräkna mått och andra siffror såsom standardavvikelse, 

beta och rå avkastning för varje fond.  

 

För att fånga upp eventuella effekter som kommit av fondernas olika inriktning har varje vi 

använt dummy-variabler för både geografi och bransch. Fonderna har delats in efter 

placeringsinriktning för: 
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- Mix: Stora och medelstora bolag, utan speciell inriktning 

- Småbolag: Mindre bolag 

- Tillväxt: Bolag som växer/ har växt snabbt eller spås göra det 

- Energi: Bolag inom energisektorn 

- Läkemedel: Bolag inom läkemedelsbranschen 

- Teknik: Tech-bolag 

- Fastigheter: Fastighetsbolag  

 

Och geografiska inriktningar för: 

- Global: Företag från hela världen 

- Sverige: Endast svenska bolag 

- Global och Sverige: Både utländska och svenska företag 

- Norden: Nordiska bolag 

- USA: Amerikanska bolag 

- Asien: Asiatiska bolag 

- Europa: Bolag på den europeiska marknaden 

 

En dummyvariabel för förvaltningsstil, fondtyp, aktiefond eller blandfond, finns också med i 

regressionen.  

4.3.1 Förvaltningsavgift 

Information om förvaltningsavgift för de olika fonderna hämtades primärt från Morningstars 

hemsida. Morningstar är en oberoende förvärvare av information gällande fonder och har 

samlat mycket information om alla fonder i Sverige. Denna information har även via stickprov 

jämförts med data från andra hemsidor med fondinformation, exempelvis Avanza och Nordnet, 

för att dubbelkolla att siffrorna från Morningstar stämmer.  

4.3.2 Total avgift 

Eftersom Morningstar endast visar förvaltningsavgift, och inte total avgift, har vi genom olika 

nätmäklare hittat och lagt in den totala avgiften för vardera fond. I första hand har vi använt 

oss av Avanza, som alltid anger total avgift direkt i sökfunktionen. I de fall där en fond inte 

funnits hos Avanza har vi använt Nordnet, som också visar total avgift. De fonder där vi inte 

kunnat hitta total avgift på ett enkelt sätt har vidare exkluderats.  
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4.3.3 Prestationsmått 

Det finns ett antal olika sätt att räkna ut historisk riskjusterad avkastning, där olika mått har 

olika kvalitéer. På grund av detta har vi valt att i våra tester ha med flera av dessa mått, för att 

på så sätt få ett mer tillförlitligt resultat. De mått vi använt är Sharpekvot, Treynorkvot och 

Jensens Alfa, som är tre av de vanligaste måtten för undersökningar av den här typen.  

4.3.4 NAV-kurs 

Från Fondbolagens förening har vi fått tillgång till historiska NAV-kurser (andelskurser) från 

deras NAV-center. Datan sträcker sig från nutid och 10 år tillbaka. Kurserna har samlats in på 

dagsbasis och sedan räknats om till månatliga kurser för att förenkla beräkningen av 

prestationsmåtten.  

4.3.5 OMXSPI  

OMX Stockholm PI (OMXSPI) går även under namnet Stockholm all-share. OMXSPI är ett 

aktieindex som speglar värdet av alla noterade aktier på Stockholmsbörsen. Indexet ger en 

samlad bild av utvecklingen på Stockholmsbörsen. Vid val av jämförelseindex på den svenska 

marknaden föll valet på OMXSPI just på grund av bredden, att det speglar alla noterade aktier 

på Stockholmsbörsen. (Nasdaq, 2021) I vårt urval finns både småbolagsfonder, europeiska 

fonder, USA-fonder och Asien-fonder, och om varje enskild fond i stället hade jämförts med 

ett index som är mer riktat mot fondens faktiska innehav, är det möjligt att resultatet hade blivit 

ett annat.  

 

Ett annat alternativ hade varit SIXPRX, som också visar genomsnittlig utveckling på 

Stockholmsbörsen, men även räknar med utdelningar. Eftersom vi inte haft möjlighet att 

kontrollera hur många av fonderna som har utdelning ansåg vi att OMXSPI, som är ett mer 

generellt mått, bör minska risken för mätfel jämfört med SIXPRX. (Nasdaq, 2021)  

4.3.6 DJ Global 

Dow Jones Global Index/ Dow Jones Global, även benämnt W1DOW, är ett globalt index som 

visar den genomsnittliga utvecklingen på världens marknader. Att endast utgå från ett svenskt 

index riskerar att ge ett felaktigt resultat, eftersom många av de fonder vi ämnar undersöka har 

innehav som sträcker sig utanför Sverige, vilket gör jämförelser något orättvisa. Därför har vi 

räknat ut fondernas prestationsmått med både den svenska och den globala marknaden som 
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jämförelseindex. Det finns ett antal globala index, men DJ Global var det vi enklast kunde få 

tillförlitlig data för perioden vi ämnar undersöka för och därför föll valet på just detta index.  

4.4 Statistisk metod 

Regressionsanalysens syfte är att skapa en funktion som bäst förklarar ett förhållande mellan 

olika variabler. Analysmetoden används för att bestämma förhållandet mellan den variabeln 

som uppsatsen ämnar undersöka, med en eller flera förklarande variabler. För de 

regressionsanalyser som utförts i anslutning till denna studie har Ordinary Least Squares 

använts. Testerna har gjorts på de 116 fonder för vilka vi hittat total avgift och andelskurser för 

de senaste 5 åren. Av dessa är 20 passivt förvaltade och 96 aktivt förvaltade.  

 

Regressioner har gjorts för varje prestationsmått (figur 5). Prestationsmåtten har testats mot ett 

flertal variabler med dummyvariabler för förvaltningsstil, inriktning, fondtyp och geografi för 

att på så sätt se om förvaltningsstil givit högre riskjusterad avkastning. Robust standard error 

har använts vid regressionerna för att minska eventuell heteroskedasticitet.  

 

yi = β0 + β1 + β2xi,2 + β3xi,3 + β4xi,4 + Y1di,1 + Y2di,2 + … + Y15di,15 + εi 

Figur 5: Regression 

I regressionen är beroendevariabeln prestationsmått, β0 är konstanten, β1 är logaritm av 

fondstorlek, β2 är logaritm av ålder i antal månader, β4 är total avgift och Y är dummyvariabler 

för aktiv förvaltning, fondtyp, inriktning och geografi.  

 

För att skatta hur stor skillnaden i prestationsmåtten är i procent för Sharpekvot och 

Treynorkvot multipliceras koefficienten i regressionen med genomsnittligt riskmått för 

respektive variabel, alltså standardavvikelse för Sharpekvot och Beta för Treynorkvot (Se 

appendix för deskriptiv statistik).  
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5. Empiriska Resultat 

 

Denna del redovisar resultaten från de utförda regressionerna för denna studie. Först 

undersöker vi genomsnittlig skillnad mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Sedan testas 

vart och ett av prestationsmåtten mot ett antal variabler i syfte att undersöka om aktiv 

förvaltning ger genomsnittligt högre riskjusterad avkastning.  

5.1 Kapitalviktad snittavgift 

En utgångspunkt i studien har varit att aktivt förvaltade fonder tar ut en högre totalavgift än 

passivt förvaltade fonder på grund av de extra kostnader som tillkommer med aktiv förvaltning 

jämfört med passiv förvaltning. Denna utgångspunkt hänvisar till den första frågeställningen 

för denna studie och ämnas att besvaras innan den andra frågeställningen - Hur stor är 

skillnaden i avgift mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder? 

 

Efter att ha delat upp de utvalda 116 fonderna i grupper om aktivt- eller passivt förvaltade, har 

vi kunnat räkna ut kapitalviktad snittavgift för respektive grupp. Resultatet visade att aktivt 

förvaltade fonder har 1,3% i snittavgift och passivt förvaltade fonder 0,3%.  

5.2 Regressionsresultat  

För att få svar på vår andra frågeställning - Ger aktivt förvaltade fonder högre riskjusterad 

avkastning i genomsnitt? - har vi använt oss av tre prestationsmått: Sharpekvot, Treynorkvot 

och Jensens Alfa. Testerna har gjorts genom regressioner med varje prestationsmått som 

beroendevariabel mot ett antal oberoende variabler och dummyvariabler. Ett signifikant högre 

resultat på dummy-variabeln för aktiv förvaltning innebär att vi kan påvisa ett samband mellan 

aktivt förvaltade fonder och ett högre prestationsmått. För att svar på vår frågeställning har en 

ungefärlig skillnad i procent fondtyperna emellan också beräknats.  

 

Då studien syftar till att undersöka den svenska fondmarknaden i stort har även fonder med 

exponering utanför Sverige tagits med. Att jämföra en global fond med ett svenskt index kan 

ge missvisande resultat, och därför har Treynorkvot och Jensens Alfa beräknats två gånger för 

varje fond, en gång för vardera index. 
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5.2.1 Sharpekvot 

Sharpekvoten mäter riskjusterad avkastning med fondens standardavvikelse som riskmått (se 

Figur 6). En hög kvot är eftersträvansvärt eftersom det innebär att fonden har gett en högre 

avkastning i förhållande till den risk som den exponeras mot.  

 

Regressionen visar på att aktiv förvaltning ger en signifikant högre Sharpekvot, där aktiv 

förvaltning i genomsnitt ger en ökning på 0.21, jämfört med passiv förvaltning. Med ett p-värde 

på 0.02 och ett förklaringsvärde på 0.58 kan vi tydligt påvisa ett positivt samband mellan 

Sharpekvot och aktiv förvaltning.  

 

Figur 6 - Resultat Sharpekvot  

  Koefficient Std.fel p-värde   

const 0.639 0.389 0.103   

Aktiv_forvaltning 0.206 0.088 0.021 ** 

log_AlderManader −0.040 0.042 0.348   

log_FondformogenhetMilj 0.057 0.037 0.122   

Aktiefond 0.049 0.068 0.472   

Geografi_Global 0.224 0.066 0.001 *** 

Geografi_Sverige 0.066 0.060 0.278   

Geografi_GlobalSve 0.178 0.090 0.049 ** 

Geografi_Norden 0.010 0.066 0.137   

Geografi_USA 0.539 0.054 <0.000 *** 

Geografi_Asien 0.482 0.087 <0.000 *** 

Inrikt_Mix −0.157 0.047 0.001 *** 
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Inrikt_Tillvaxt 0.002 0.084 0.980   

Inrikt_Energi −0.132 0.083 0.116   

Inrikt_Lakemedel −0.177 0.192 0.358   

Inrikt_Hallbarhet −0.213 0.069 0.003 *** 

Inrikt_Teknik 0.550 0.113 <0.000 *** 

Inrikt_Fastighet −0.099 0.058 0.091 * 

Totalavgift −0.092 0.048 0.057 * 

 R-squared 0.58       

 

En skattning av koefficienten visar att Sharpekvoten varit i genomsnitt cirka 2% högre för aktiv 

förvaltning.  

5.2.2 Treynorkvot 

I Treynorkvoten räknas både marknadens fluktuationer och fondens eget innehav med i 

riskmåttet, uttryckt som Beta. Därför testar vi Treynorkvoten mot både OMXSPI och DJ Global 

för att fånga upp eventuella skillnader på olika marknader och på så sätt få ett resultat med 

högre trovärdighet.  

 

OMXSPI 

Regressionen med Treynorkvot som utgår från risken på den svenska marknaden ger att aktiv 

förvaltning gett en genomsnittligt högre Treynorkvot, som i kombination med ett 

förklaringsvärde på 0.679 ger oss en trovärdig modell.  
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Figur 7 - Resultat Treynorkvot – OMXSPI   

  Koefficient Std.fel p-värde   

const 0.097 0.066 0.129   

Aktiv_forvaltning 0.034 0.015 0.025 ** 

log_AlderManader −0.007 0.007 0.303   

log_FondformogenhetMilj 0.011 0.006 0.104   

Aktiefond 0.004 0.012 0.746   

Geografi_Global 0.042 0.009 <0.000 *** 

Geografi_Sverige 0.001 0.008 0.951   

Geografi_GlobalochSverige 0.028 0.014 0.053 * 

Geografi_Norden 0.009 0.008 0.262   

Geografi_USA 0.114 0.009 <0.0001 *** 

Geografi_Asien 0.138 0.022 <0.0001 *** 

Inrikt_Mix −0.029 0.007 <0.0001 *** 

Inrikt_Tillvaxt 0.009 0.012 0.429   

Inrikt_Energi 0.041 0.013 0.003 *** 

Inrikt_Lakemedel 0.045 0.045 0.324   

Inrikt_Hallbarhet −0.039 0.011 0.000 *** 

Inrikt_Teknik 0.124 0.021 <0.000 *** 

Inrikt_Fastighet 0.0183 0.009 0.034 ** 

Totalavgift −0.012 0.008 0.137   
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R-squared 

  

 0.679 

      

 

En skattning av skillnaden mellan förvaltningstyperna visar att Treynorkvot är cirka 2,7% 

högre för aktiv förvaltning i genomsnitt. 
 

DJ Global 

Ett liknande resultat får vi när vi testar Treynorkvot där marknadsrisken i stället utgår från DJ 

Global. Även här kan vi påvisa att aktivt förvaltade fonder har gett en genomsnittligt högre 

Treynorkvot de senaste 5 åren. Även här ger p-värdet och förklaringsvärdet en modell med hög 

tillförlitlighet.  

 

Figur 8 - Resultat Treynorkvot - DJ Global  

 

  Koefficient Std.fel p-värde    

const 0.050 0.129 0.702    

Aktiv_forvaltni
ng 

0.065 0.025 0.012   **  

log_AlderMana
der 

−0.009 0.012 0.432    

log_Fondformo
genhetMilj 

0.0238 0.012 0.058 *  

Aktiefond 0.012 0.020 0.557    

Geografi_Globa
l 

0.086 0.017 <0.000 ***  

Geografi_Sveri
ge 

0.010 0.016 0.542    

Geografi_Globa
lochSverige 

0.038 0.026 0.148    
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Geografi_Norde
n 

0.026 0.018 0.140    

Geografi_USA 0.220 0.014 <0.000 ***  

Geografi_Asien 0.229 0.044 <0.000 ***  

Inrikt_Mix −0.043 0.012 0.000 ***  

Inrikt_Tillvaxt 0.009 0.023 0.702    

Inrikt_Energi 0.123 0.024 <0.000 ***  

Inrikt_Lakemed
el 

0.038 0.059 0.522    

Inrikt_Hallbarh
et 

−0.058 0.019 0.003 ***  

Inrikt_Teknik 0.219 0.039 <0.000 ***  

Inrikt_Fastighet 0.087 0.015 <0.000 ***  

Totalavgift −0.022 0.014 0.117    

R-squared  0.723829       

 

 

Skattning visar att Treynorkvot varit cirka 3% högre för aktiv förvaltning i genomsnitt.  

5.2.3 Jensens Alfa  

Även Jensens Alfa har beräknats med både OMXSPI och DJ Global som index, för att ta 

hänsyn till att vi har både Sverigefonder och fonder med global exponering. Måttet mäter hur 

fonden presterat gentemot ett jämförelseindex, där ett negativt värde innebär att fonden 

underpresterat gentemot jämförelseindex.   
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OMXSPI 

Regressionen ger ett högre Alfa för passivt förvaltade fonder. P-värdet på 0.06 är högre än vid 

tidigare mått, men vi kan ändå påvisa att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt gett 3% högre 

Alfa-värden än passivt förvaltade.  

 

Figur 9 - Resultat Jensens Alfa - OMXSPI 

  Koefficient Std. fel p-värde   

const −0.049 0.051 0.335   

Aktiv_forvaltning 0.027 0.013 0.040 ** 

log_AlderManader −0.005 0.006 0.454   

log_FondformogenhetMilj 0.009 0.005 0.051 * 

Aktiefond 0.017 0.009 0.079 * 

Geografi_Global 0.031 0.009 0.001 *** 

Geografi_Sverige 0.004 0.008 0.658   

Geografi_GlobalochSverige 0.018 0.012 0.133   

Geografi_Norden 0.007 0.009 0.463   

Geografi_USA 0.081 0.008 <0.000 *** 

Geografi_Asien 0.085 0.014 <0.000 *** 

Inrikt_Mix −0.030 0.008 0.000 *** 

Inrikt_Tillvaxt −0.007 0.011 0.509   

Inrikt_Energi 0.053 0.011 <0.000 *** 

Inrikt_Lakemedel −0.008 0.023 0.733   

Inrikt_Hallbarhet −0.037 0.010 0.000 *** 
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Inrikt_Teknik 0.095 0.023 <0.000 *** 

Inrikt_Fastighet 0.018 0.009 0.037 ** 

Totalavgift −0.009 0.007 0.156 

  

  

  

R-squared  0.729       

 

DJ Global 

Med DJ Global som jämförelseindex får vi ett liknande resultat, där vi kan påvisa signifikant 

ökning i Alfa för aktivt förvaltade fonder. Vi kan också se att Alfa med DJ Global som 

jämförelseindex gett en högre signifikansnivå, vilket innebär att vi med större säkerhet kan 

säga att aktivt förvaltade fonder har ett högre Alfa-värde än passivt förvaltade. I genomsnitt 

cirka 3% högre.  

 

Figur 10 - Resultat Jensens Alfa - DJ Global  

  Koefficient Std.fel p-värde    

const −0.032 0.054 0.558    

Aktiv_forvaltni
ng 

0.030 0.012 0.014 **  

log_AlderMana
der 

−0.005 0.006 0.431    

log_Fondformo
genhetMilj 

0.010 0.005 0.050 **  

Aktiefond 0.037 0.010 0.000 ***  

Geografi_Globa
l 

0.030 0.009 0.002 ***  

Geografi_Sveri
ge 

0.014 0.008 0.087 *  
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Geografi_Globa
lochSverige 

0.019 0.013 0.162    

Geografi_Norde
n 

0.011 0.010 0.3    

Geografi_USA 0.080 0.010 <0.000 ***  

Geografi_Asien 0.078 0.010 <0.000 ***  

Inrikt_Mix −0.032 0.007 <0.000 ***  

Inrikt_Tillvaxt −0.012 0.010 0.253    

Inrikt_Energi 0.076 0.011 <0.000 ***  

Inrikt_Lakemed
el 

−0.033 0.023 0.147    

Inrikt_Hallbarh
et 

−0.038 0.010 0.000 ***  

Inrikt_Teknik 0.091 0.021 <0.000 ***  

Inrikt_Fastighet 0.026 0.010 0.009 ***  

Totalavgift −0.007 0.007 0.260    

  

R-squared 

  

0.759 
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6. Analys och Diskussion

 

I analysdelen ämnar vi undersöka resultatet från regressionerna samt försöka reda ut vilken 

påverkan en fonds förvaltningsstil kan ha på dess avkastning. Inledningsvis kommer resultaten 

från de olika prestationsmåtten analyseras. Vidare kommer resultatet diskuteras utifrån de 

utvalda teorierna för att försöka besvara de två formulerade frågeställningarna.  

6.1 Hur stor är skillnaden i avgift mellan aktivt förvaltade och passivt 

förvaltade fonder? 

Vårt resultat visar att av de fonder vi undersökt har aktivt förvaltade fonder i snitt ungefär en 

procentenhet högre total avgift än passivt förvaltade fonder. Resultatet är väntat, då en aktivt 

förvaltad fond har högre kostnader i form av en eller flera fondförvaltare, medan en passivt 

förvaltad fond endast speglar ett index. Högre kostnader ger således högre avgifter, vilket kan 

anses rimligt. En aktivt förvaltad fond bör utifrån detta resultat ge en tillräckligt hög avkastning 

för att motivera den högre avgiften. Resultatet är som sagt väntat, men ändå nödvändigt för att 

föra oss vidare till vår andra frågeställning. Huruvida den högre avgiften är motiverad ämnar 

vi att besvara härnäst.  

6.2 Ger aktivt förvaltade fonder högre riskjusterad avkastning i 

genomsnitt?  

Inledningsvis ska det nämnas att vi uppmätt en korrelation mellan variablerna Total avgift och 

Aktiv förvaltning på 0.67, ett högt värde som eventuellt kan påverka resultatet. För att testa hur 

mycket Total avgift påverkar modellen har vi gjort varje regression med och utan variabeln 

total avgift, och endast sett små skillnader i både förklaringsvärde och resultat. För Sharpekvot 

och Jensens Alfa utifrån OMXSPI var aktiv förvaltning inte längre signifikant högre när Total 

avgift inte inkluderades i modellen. Anledningen till att vi trots detta valt att ta med Total avgift 

i regressionerna är för att det trots allt inte förändrar resultatet i stort, och att ha med variabeln 

bör ge en mer rättvis bild. Samma gäller för övriga variabler med hög korrelation, där 

Aktiefond med Global & Sverige och Småbolag med Mix var variablerna med högst 

korrelation. (Se appendix för korrelationsmatris)  
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Sharpekvoten mäter riskjusterad avkastning med standardavvikelse som riskmått, där en hög 

Sharpekvot tyder på högre avkastning i relation till den risk fonden tagit. Detta innebär att 

aktivt förvaltade fonder, som har högre totalavgift, även borde ha en högre Sharpekvot än 

passivt förvaltade fonder om den högre avgiften ska kunna rättfärdigas, vilket våra resultat 

också visar på. En aktiv förvaltad fond ger i genomsnitt en signifikant ökning på 0.19. Detta 

tyder på att aktiv förvaltning ger en högre riskjusterad avkastning, sett till fondens egen risk. 

Genom att multiplicera koefficienten för aktiv förvaltning med genomsnittlig 

standardavvikelse för alla fonder får vi en uppskattning av storleken av effekten för aktiv 

förvaltning. Resultatet vi får är att Sharpekvoten är ungefär 2% högre för aktiv förvaltning, 

vilket skulle innebära att avgiften inte väger upp för den högre avkastningen. 

 

Treynorkvot mäter prestation i förhållande till marknadens risk där ett högt värde innebär att 

fonden presterat bra i förhållande till den systematiska risken. Aktiv förvaltning, som ämnar 

slå marknaden, bör därför ha en högre Treynorkvot än passiv förvaltning där målet är att följa 

index. Även här kan vi se att aktiv förvaltning gett högre riskjusterad avkastning där 

Treynorkvoten varit i genomsnitt 0.03 respektive 0.06 högre för aktiv förvaltning för de index 

vi undersökt, och genom att multiplicera koefficienten med genomsnittligt värde för Beta får 

vi att aktiv förvaltning gett en ökning på 3% i genomsnitt, för båda index. Den högre avgiften 

är således högre i relation till den avkastning som medföljer.  

 

Måttet Jensen Alfa mäter hur fonden presterat gentemot ett jämförelseindex. Resultatet från 

regressionerna visar på att aktivt förvaltade fonder i större utsträckning slagit sitt 

jämförelseindex, jämfört med passivt förvaltade. En genomsnittlig ökning på 0.02 har vi kunnat 

påvisa gällande både OMXSPI och DJ Global, vilket innebär att den aktiv förvaltning i 

genomsnitt överpresterat sitt index i större utsträckning. 0.03 högre genomsnittligt Alfavärde 

innebär att den högre avgiften för aktiv förvaltning är svår att motivera.  

 

Således kan vi utifrån alla tre prestationsmått påvisa att aktivt förvaltade fonder under de 

senaste 5 åren gett signifikant högre riskjusterad avkastning, sett till både fondens egen risk 

och den systematiska risken på marknaden, vilket går emot teorin om den effektiva 

marknadshypotesen som menar på att det är omöjligt att slå index över tid. Eftersom aktivt 

förvaltade fonder är förvaltade på så sätt att finansiella beslut tas utifrån fundamental analys, 

kan de i teorin inte överprestera index. Däremot är resultatet likt det som både Engström (2004) 

och Dahlquist et al. (2000) kommit fram till i sina respektive studier rörande den svenska 
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marknaden. Med det sagt kan vi inte i något av fallen visa att avkastningen varit tillräckligt hög 

för att motivera den skillnad i avgift som vårt urval visat. Avgiften är för hög i relation till den 

ökade avkastningen man får som investerare.  

 

I CAPM-modellen är förväntad avkastning beroende av riskfri ränta, betavärde och riskpremie. 

Eftersom CAPM inte har med portföljens avgift, i detta fall fondavgiften, i beräkningarna 

innebär det att om modellen ska fungera bör en högre avgift även resultera i högre avkastning. 

Detta för att inte påverka den förväntade avkastningen i modellen. Regressionsresultatet visar 

att en högre avgift för aktiv förvaltning kan motiveras, vilket innebär att CAPM kan fungera 

som förklaringsmodell. För att modellen ska hålla behöver den höga avgiften resultera i högre 

avkastning, vilket den också gör när det kommer till aktivt förvaltade fonder, dock inte 

tillräckligt hög. Utifrån detta kan det antas att fonderna inte, i genomsnitt, ligger på den 

effektiva fronten.  

 
Det bör också nämnas att vårt resultat kan ha påverkats av survivorship bias, då vårt urval 

endast inkluderat fonder som är aktiva än idag. Modellen tar alltså inte hänsyn till att det kan 

ha funnits fonder som lagts ner under undersökningsperioden. Detta kan enligt Brown et al. 

(1992) leda till att endast de fonder som presterat bäst under perioden undersöks, eftersom de 

löper lägre risk att läggas ned. De fonder som inte överlever bör i de flesta fallen vara aktivt 

förvaltade fonder, eftersom en vanlig anledning till att fonder läggs ner är att de underpresterar 

gentemot sitt jämförelseindex. Passivt förvaltade fonder speglar index och kan därför rimligtvis 

inte underprestera index i samma utsträckning, vilket kan resultera i att de aktiva fondernas 

resultat överskattas. Enligt Elton et al. (1996) hade den årliga riskjusterade avkastningen varit 

lägre om alla fonder som lagts ner eller slagits ihop hade inkluderats i studien. Det är således 

möjligt att vi har överskattat de aktivt förvaltade fondernas avkastning, vilket skulle innebära 

att den högre avgift de tar ut är svår att motivera i relation till den riskjusterade avkastningen. 

 

Vårt resultat visar på att aktiv förvaltning ger en högre riskjusterad avkastning, både jämfört 

med OMXSPI och DJ Global som jämförelseindex. Resultatet går emot teorin om den effektiva 

marknaden, där Fama (1970) menar på att aktiv förvaltning inte kan slå index över tid, och att 

passiv förvaltning därför är att föredra. Vårt resultat ger inte något svar på huruvida det går att 

slå index över tid, men det vi kan säga är att aktiv förvaltning i genomsnitt har slagit passiv 

förvaltning under de senaste 5 åren i form av riskjusterad avkastning.  
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En kritisk aspekt som är värd att belysa är vårt val av jämförelseindex. Eftersom vi undersökt 

fonder med många olika placeringsinriktningar har vi haft med två olika index. Trots detta kan 

en jämförelse mellan en viss fond och dessa två index ge en felaktig bild jämfört med om 

fonden skulle jämföras med ett mer “rättmätigt index”, exempelvis S&P 500 (aktieindex för de 

500 stora amerikanska företag) för USA-fonder och så vidare. Själva perioden vi undersökt kan 

också kritiseras. I studier som dessa är en lång period att föredra, och 5 år kan anses dugligt, 

men fler år hade självklart gett mer pålitliga resultat. De senaste 5 åren har dessutom visat en 

positiv utveckling på den svenska marknaden, och att jämföra vårt resultat med en liknande 

undersökning gjord under en mindre positiv period hade också kunnat ge ett starkare resultat. 

 

Som tidigare nämnt finns risk för att vår undersökning drabbats av survivorship bias, alltså att 

vi överskattat avkastningen på fonderna som ingår i undersökningen. Aktivt förvaltade fonder 

kan i själva verket ha presterat sämre under den period vi undersökt, och som läsare bör man 

ha detta i åtanke.  
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7. Avslutning 

 
I detta avslutande kapitel sammanfattas slutsatser som framkommit från diskussionen baserat 

på de formulerade frågeställningarna. Vidare presenteras även förslag för framtida forskning 

i förhållande till det studerade ämnet.  

7.1 Slutsats 
I den här studien har vi undersökt och jämfört aktiv och passiv fondförvaltning, både vad gäller 

avgift och riskjusterad avkastning. Genom att jämföra fonder registrerade på den svenska 

marknaden har vi kört regressioner på de tre prestationsmåtten Sharpekvot, Treynorkvot och 

Jensens Alfa med förklaringsvariabler för geografi, inriktning, ålder, storlek, fondtyp och total 

avgift för att se om aktiv förvaltning gett en genomsnittligt högre riskjusterad avkastning. 

Undersökningsperioden har sträckt sig från mars 2016 till mars 2021.  

 

I resultatet kunde vi för vart och ett av måtten visa att aktiv förvaltning gett signifikant högre 

riskjusterad avkastning under mätperioden, ett resultat som kan anses vara statistiskt säkerställt. 

Dock, har vi inte kunnat se att avkastningen varit hög nog för att motivera den skillnad vi 

uppmätt i total avgift mellan passiv och aktiv förvaltning. Således tyder resultatet på att passiv 

förvaltning är att föredra över aktiv förvaltning. 

 

Resultatet går att jämföra med tidigare studier gjorda på den svenska marknaden, som visat att 

aktivt förvaltade fonder presterat bättre än passivt förvaltade. Det vi kan visa i vår studie, är att 

prestationen inte varit tillräckligt bra för att motivera den högre avgiften. Tar man dessutom i 

beaktning att vår undersökning drabbats av survivorship bias, blir detta resultat ännu starkare.  

7.2 Förslag till vidare forskning  

Vår undersökning har baserats på data från 2016 och framåt, det vill säga de senaste 5 åren. 

Under dessa 5 år det varit en övervägande positiv börsutveckling och detta har medfört att de 

passiva fonderna som följt index har gått väldigt bra vilket har gjort det svårare för de aktivt 

förvaltade fonderna överprestera index. Det hade därför varit intressant att göra en liknande 

undersökning i framtiden efter en period där det varit en negativ utveckling på börsen för att 

på så sätt se om aktivt förvaltade fonder överpresterar passivt förvaltade fonder under sådana 
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perioder, och om avkastningen i det fallet skulle kunna vara hög nog att motivera skillnaden i 

total avgift.  

 

Vidare, när det kommer till etiska alternativ gällande fonder är det svårt att välja ett index och 

följa eftersom dessa index baseras på aktiers omsättning. Det innebär helt enkelt att för att göra 

en etisk placering i fonder, behöver fonden vara aktivt förvaltad där förvaltare valt ut olika 

etiska aktier som utgör fondportföljen. Det hade därför varit intressant om man kunde skapa 

någon typ av etisk variabel och utifrån den, jämföra aktivt och passivt förvaltade fonder i 

avkastning och avgift.  

 

En liknande studie som tar hänsyn till eventuell survivorship bias, likt Malkiels (1995), där alla 

fonder som lagts ner eller slagits ihop under perioden ingår i dataunderlaget hade kunnat ge ett 

resultat som antingen styrker eller motbevisar vår studie.  
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Appendix
 

Korrelationsmatris - Oberoende variabler  

Högst korrelation ser vi mellan “Aktiv förvaltning” och “Total avgift”, ”Aktiefond” med Global & 
Sverige” och ”Småbolag” med ”Mix”.   
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Deskriptiv statistik för samtliga variabler 
 

Variabel Medelvärde Median Std.av Min Max 

Sharpe5ar 1.16 1.13 0.267 0.730 2.11 

TreynorkvotSWE 0.186 0.180 0.058 0.110 0.390 

Totalavgift 1.17 1.42 0.579 0.000 2.25 

TreynorGlobal 0.295 0.280 0.01 0.150 0.730 

JensensAlfaDJGlobal 0.084 0.070 0.047 0.010 0.270 

BetaOMX 0.779 0.785 0.222 0.090 1.13 

BetaDJ 0.462 0.460 0.137 0.050 0.690 

Standardavvikelse 0.121 0.130 0.033 0.020 0.210 

Avkastning 0.135 0.130 0.053 0.020 0.340 

log_AlderManader 5.38 5.54 0.556 4.17 6.30 

log_Fondformogenhet
Milj 

9.79 9.78 0.591 8.85 11.3 

Aktiv_forvaltning 0.828 1.00 0.379 0.000 1.00 

Aktiefond 0.733 1.00 0.444 0.000 1.00 

Geografi_Global 0.276 0.000 0.449 0.000 1.00 

Geografi_Sverige 0.267 0.000 0.444 0.000 1.00 

Geografi_GlobalochSv
erige 

0.259 0.000 0.440 0.000 1.00 

Geografi_Norden 0.069 0.000 0.254 0.000 1.00 

Geografi_USA 0.052 0.000 0.222 0.000 1.00 

Geografi_Asien 0.017 0.000 0.131 0.000 1.00 

Inrikt_Mix 0.595 1.00 0.493 0.000 1.00 

Inrikt_Smabolag 0.147 0.000 0.355 0.000 1.00 

Inrikt_Tillvaxt 0.078 0.000 0.269 0.000 1.00 

Inrikt_Energi 0.009 0.000 0.093 0.000 1.00 

Inrikt_Lakemedel 0.026 0.000 0.159 0.000 1.00 

Inrikt_Hallbarhet 0.078 0.000 0.269 0.000 1.00 

Inrikt_Teknik 0.043 0.000 0.204 0.000 1.00 

Geografi_Europa 0.060 0.000 0.239 0.000 1.00 

Inrikt_Fastighet 0.009 0.000 0.093 0.000 1.00 

 


