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Förord  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill ge ett stort tack till Morningstar och SIX Telekurs som bidragit med värdefull 
information om de olika fonderna och jämförelseindexet. Utan informationen hade inte vår 

uppsats varit möjlig. 
 
 

Gävle den 1.juni 2010 
 
 
 
 
 
 

Christine Smestad      Frida Rosén



 3 

Abstrakt 
 

Titel: Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index? 
  
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Frida Rosén, Christine Smestad 

 
Handledare: Peter Lindberg 
 
Datum: 2010-06   
 
Syfte: Det faktum att en apa vann aktie SM 1993, framför professionella placerare, visar 
att aktiekurser är slumpmässiga. Varför ska en investerare då lita på att en förvaltare är 
bättre på att utvärdera marknaden och dess placeringsmöjligheter än andra?  
 
Syftet med studien är att undersöka hur aktivt förvaltade fonder presterar jämfört med 
indexfonder, när avkastningen har justerats för förvaltningsavgiften. Indexfonden 
representeras av ett jämförelseindex och studien omfattar en tioårsperiod, 2000-2009.  
 
Metod: En kvantitativ metod har använts i uppsatsen, där data har erhållits från 
Morningstar och SIX Telekurs. Det insamlade materialet har bearbetats i Microsoft Excel 
för att beräkna fondernas avkastning och prestationsmått. Resultatet har redovisats i 
tabeller och diagram i empirikapitlet, för att sedan analyseras och jämföras med den 
teoretiska referensramen.    
 
Resultat & slutsats: Endast en av tio aktivt förvaltade fonder överträffar index, därmed 
dras slutsatsen att indexfonder är ett bättre investeringsalternativ än aktivt förvaltade 
fonder. Resultatet visar därmed att den högre förvaltningsavgiften som fondbolagen 
kräver från sina kunder inte är berättigat.  

 
Förslag till fortsattforskning: Baserat på de resultat som kommit fram i uppsatsen, vore 
det intressant att genomföra en kvalitativ studie där fondförvaltarens åsikter är i fokus. 
Hur motiveras den höga förvaltningsavgiften, när de inte överträffar index? 

 
Uppsatsens bidrag: Tidigare undersökningar har inte inkluderat förvaltningsavgiften i 
beräkningarna av den förväntade avkastningen. I denna studie visade alla fonder en 
positiv avkastning innan justeringen för förvaltningsavgiften, dock hamnade fyra fonder 
på en negativ avkastning efter justeringen. Denna studie omfattar även en längre 
tidsperiod än tidigare studier på samma nivå.  

 
Nyckelord: Indexfond, Aktiefond, Aktiv Förvaltning, Förvaltningsavgift, 
Prestationsmått, Modern portföljteori  
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Abstract 
 

Title: Active Management – Does it result in higher return than index?  
 
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration  
 
Author: Frida Rosén, Christine Smestad  
 
Supervisor: Peter Lindberg 
 
Date: 2010-06 
 
Aim: The fact that a monkey won the Swedish Championship in stocks in 1993, ahead of 
professional investors, shows that stock prices are random. Why should an investor trust 
that a professional manager is better on evaluating the market and its investment 
opportunities than others? 
 
The purpose with this thesis is to investigate how active managed funds perform 
compared to index funds, after subtraction of the management fee. The index fund is 
represented by a “comparison index” and the research covers a period of ten years, 
between 2000 and 2009.  
 
Method: A quantitative method has been used in this study, where the information has 
been received from Morningstar and SIX Telekurs. Microsoft Excel has been used to 
process the collected data in order to calculate the expected return and the risk measures. 
The result is presented in diagrams and charts in order to analyse and compare it with the 
theory.       
 
Result & Conclusions: Only one out of ten active managed funds outperform index, 
therefore draws the conclusion that index funds is a better investment option than active 
managed funds. The result shows that the higher management fee that stock exchange 
companies claims is not appropriate.  

 
Suggestions for future research: Based on the results in this thesis, it would be 
interesting to do a qualitative research where the focus is on the fund managers’ opinions. 
How can they motivate the high management fee, when they don’t outperform index?   

 
Contribution of the thesis: Former researches have not included the management fee in 
the calculations of the expected return. This thesis shows a positive return for all funds 
before the adjustments for the management fee. However, after the adjustments four of 
the funds showed a negative return. This study also includes a longer time period than 
former researches on the same level. 
 
Key words: Index fund, Mutual fund, Active Management, Management Fee, Risk 
Measures, Modern Portfolio Theory.  

 

 



 5 

 Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 7 
1.2 Val av ämne................................................................................................................ 9 
1.3 Problemdiskussion ..................................................................................................... 9 
1.4 Syfte ......................................................................................................................... 10 
1.5 Viktiga begrepp inom ämnet .................................................................................... 10 
1.6 Disposition ............................................................................................................... 12 

 
2. Metod................................................................................................................................... 13 

2.1 Kvantitativ metod..................................................................................................... 13 
2.1.1 Litteraturstudie ................................................................................................. 13 

2.2 Tillvägagångssätt...................................................................................................... 14 
2.2.1 Val av Fonder ................................................................................................... 14 
2.2.2 Val av Jämförelseindex .................................................................................... 15 
2.2.3 Val av Undersökningsår ................................................................................... 16 
2.2.4 Val av Riskfri Ränta ......................................................................................... 16 

2.3 Validitet och Reliabilitet .......................................................................................... 17 
2.4 Käll- och metodkritik ............................................................................................... 17 

 
3. Teoretisk referensram........................................................................................................ 19 

3.1 Tidigare forskning .................................................................................................... 19 
3.2 Portföljteori .............................................................................................................. 21 

3.2.1 Modern Portföljteori......................................................................................... 21 
3.2.2 CAPM............................................................................................................... 24 
3.2.3 Beta................................................................................................................... 25 
3.2.4 Kritik mot CAPM och Beta.............................................................................. 26 

3.3.2 Prestationsmått ..................................................................................................... 27 
3.3.1 Sharpekvot........................................................................................................ 27 
3.3.2 Jensens Alfa...................................................................................................... 28 
3.3.3 Treynorkvoten .................................................................................................. 29 
3.3.4 Kritik mot prestationsmåtten............................................................................ 29 

3.4 Risk och riskaversion ............................................................................................... 30 
3.5 Effektiva marknader ................................................................................................. 31 

 
4. Empiri.................................................................................................................................. 34 

4.1 Presentation av Morningstar..................................................................................... 34 
4.2 Presentation av SIX Telekurs ................................................................................... 34 
4.3 Fondernas avkastning och standardavvikelse........................................................... 35 
4.4 Fondernas värde utifrån prestationsmåtten............................................................... 36 
4.5 Effektiva Fronten...................................................................................................... 38 

 
5. Analys .................................................................................................................................. 39 

5.1 Hur presterar fonderna jämfört med index? ............................................................. 39 
5.1.1 Den förväntade avkastningen ........................................................................... 40 
5.1.2 Den Effektiva Fronten och Marknaden ............................................................ 41 
5.1.3 Prestationsmåtten ............................................................................................. 42 

 
6. Slutsats................................................................................................................................. 44 



 6 

6.1 Slutsats ..................................................................................................................... 44 
6.2 Förslag till fortsatta studier ...................................................................................... 44 

 
Referenslista........................................................................................................................ 46 

 
 

 
Figurförteckning  
Figur 1 Typ av fonder…………………………………………………………………………7 
Figur 2 Placeringsinriktning…………………………………………………………………..8  
Figur 3 Mål med Fondsparandet……………………………………………………………... 8  
Figur 4 Effektiva portföljer…………………………………………………………………... 23  
Figur 5 The Security Market Line…………………………………………………………… 25  
Figur 6 Total risk för en investerare…………………………………………………………. 25 
Figur 7 Marknadseffektivitet………………………………………………………………… 32  
Figur 8 Marknadseffektivitet i mellanstark form…………………………………………….  32 
Figur 9 Marknadseffektivitet i stark form……………………………………………………. 33  
Figur 10 Fondernas E(R) per år……………………………………………………………… 35 
Figur 11 Fondernas Betavärde……………………………………………………………….. 37  
Figur 12 Fondernas prestationsmått………………………………………………………….. 37 
Figur 13 Effektiva fronten………………………………………………………………….... 38 

 
Tabellförteckning  

Tabell 1 Presentation av fonder……………………………………………………………… 15 
Tabell 2 Presentation av fonderna……………………………………………………………. 35 
Tabell 3 Resultat av prestationsmåtten………………………………………………………. 36 
Tabell 4 Prestationsmåtten justerade för förvaltningsavgiften………………………………. 36 



 7 

1. Inledning                               

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund kring fondsparande, samt beskrivs 
problemformuleringen och syftet. I kapitlet kommer även en redogörelse för dispositionen 
över arbetet.  
             
             

1.1 Bakgrund 
Idag sparar 98 procent av Sveriges befolkning i fonder, exkluderat premiepensionssparandet 
är det 74 procent som har fondandelar. 67 procent av alla barn i Sverige har ett fondsparande. 
Sedan den första svenska fonden startades 1958 har fondmarknaden ökat kraftigt med åren. 
Idag finns det över 4000 fonder på den svenska marknaden och fondförmögenheten uppgår 
till 1200 miljarder kronor. Jämförs siffrorna med de från 1979, då det endast fanns 17 fonder 
med en fondförmögenhet på 1 miljard, ses den kraftiga marknadsutvecklingen.1  
 
Den svenska fondmarknaden bestod enbart av aktie- och räntefonder 1990, varav 
aktiefonderna utgjorde 60 procent av fondförmögenheten. Under 1990-talet utvecklades 
fondutbudet genom att kombinationer av aktie- och räntefonder introducerades på marknaden, 
dessa kallades blandfonder. I slutet av 1990-talet lanserades den första hedgefonden, och 
intresset för dem ökade under 2000-talet.2  
 

Typ av fonder
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Figur 1 – Typ av fonder (Källa: Pettersson et al, 30 år med fonder, 2009) 
 
I takt med att antalet fonder steg, ökade konkurrens på den svenska fondmarknaden. 
Bankernas tidigare dominans minskades på grund av att många utländska fondbolag 
etablerade sig på marknaden. De fyra största bankernas fondbolag stod för 85 procent av 
fondförmögenheten 1999, medan dominansen minskade till endast 67 procent 2008. 
Fondmarknadens utveckling berodde framförallt på två faktorer. Den första anledningen var 
att fondsparande till pensioner ledde till att fondbolag med försäkringsanknytning tog en 
större marknadsandel. Den andra anledningen berodde på teknikutvecklingen som gynnat 

                                                 
1 Pettersson et al, 30 år med fonder, 2009 
2 Ibid 
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uppkomsten av så kallade fondtorg samt underlättat för mindre och nya aktörer att nå ut till 
kunder.3  
 
Aktiefonder är den vanligaste fondtypen som den svenska befolkningen sparar i. Pettersson et 
al belyser att andelen av fonder som är placerade i Sverige uppgår till cirka 40 procent om 
andelen av Sverige- och globalfonder som är placerade i Sverige inkluderas. Sverigefonder är 
den största kategorin som svenskar väljer att spara i.4 
 

Placeringsinriktining 2008
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Figur 2 – Placeringsinriktning (Källa: Pettersson et al, 30 år med fonder, 2009)  

 
Enligt Fondbolagens Förening är pensionen, 59 procent, det vanligaste ändamålet för 
fondsparandet. Tätt bakom följer spara för en buffert med 55 procent.5  
 

 
 
Figur 3 – Mål med Fondsparandet ( Källa: Fondbolagens Förening) 

 

                                                 
3 Pettersson et al, 30 år med fonder, 2009 
4 Ibid 
5 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf , den 9 april 2010, kl. 14.30 
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I en studie från Fondbolagens Förening undersöktes investerares preferenser vid val av 
fond/fondbolag. Studien visade att det viktigaste är att kunderna får ett bra bemötande och att 
fondbolaget agerar förtroendeingivande. Hela 51 procent uppger att fondens risknivå och 
avgift är den viktigaste informationen vid val av fond. Därefter ser de på fondens 
placeringsinriktning, 35 procent, samt historisk avkastning, 30 procent. I studien 
uppmärksammas dock att 73 procent av dem som sparar direkt i fonder inte känner till 
avgifterna. En lika stor andel är inte medveten om att förvaltningsavgiften inte inkluderas när 
avkastningen redovisas.6   
 

1.2 Val av ämne 
Författarna har läst finansieringskurser under sin utbildning och det har fångat deras intresse. 
De visste redan från början att D-uppsatsen skulle hamna inom detta ämnesområde, och 
diskuterade mycket kring pensionssparande i olika former. Enligt Fondbolagens Förening 
sparar 98 % av Sveriges befolkning i fonder, främst på grund av det svenska 
pensionssystemet7. Under 2009 uppgick det totala nettosparandet till 124 miljarder varav 
hushållen stod för 80 miljarder8.  
 
Intresset väcktes kring varför så många väljer att spara i fonder med höga förvaltningsavgifter 
när det finns andra förmånligare alternativ som till exempel indexfonder. Författarna är 
intresserade av att djupare undersöka om det stämmer att aktivt förvaltade fonder ger högre 
avkastning än indexfonder. Petterson et al belyser att den främsta kategorin som svenskar 
väljer att spara i är Sverigefonder, och den kategorin kommer därför vara i fokus i uppsatsen.  
 

1.3 Problemdiskussion 
Det faktum att en apa vann aktie SM 1993, framför professionella placerare visar att 
aktiekurser är slumpmässiga9. Varför ska en investerare då lita på att en förvaltare är bättre på 
att utvärdera marknaden och dess placeringsmöjligheter än andra? Om marknaden är effektiv 
ska det inte finnas möjlighet att göra större spekulationsvinster. Detta har väckt frågan hos 
författarna om det är legitimt för fondförvaltarna att ta så höga avgifter när aktiemarknaden 
inte ska gå att förutspås.  
 
Ankarstrand menar att en stor orsak till varför småsparare väljer att spara i fonder är att den 
sparformen inte kräver några större kunskaper om börsen. Emissionsbevakningar, utdelningar, 
placeringsstrategier och allt annat som hör till ett aktivt aktiesparande sköts av 
fondförvaltaren. Syftet med fondförvaltare är att bevaka aktiemarknaden för att på bästa sätt 
förvalta fonden, detta är en möjlighet som väldigt få småsparare har tid till. De nyheter 
småspararna läser om i tidningen är oftast dagsgamla, vilket innebär att marknaden redan har 
tagit hänsyn till dem och justerat priserna därefter.10 Därför vänder de sig till 
förvaltningsinstitut för att få hjälp och rådgivning. 
 
En förvaltningsavgift på 1,5 eller 2 procent låter kanske inte så mycket, men på lång sikt 
kommer det påverka den totala avkastningen betydligt. Många småsparare som inte är insatta 
i fonder tänker inte igenom vilken påverkan förvaltningsavgiften har på deras sparande. 
                                                 
6 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf , den 9 april 2010, kl. 14.45 
7 Ibid, den 23 mars 2010, kl. 15.48 
8 http://www.fondbolagen.se/upload/100203_arsrapport.pdf , den 23 mars 10 2010, kl.16.02 
9 http://www.apanola.se/bio.htm , den 7 maj 2010, kl. 13.20 
10 Ankarstrand, 2000, s. 41 
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Frågan är om de är medvetna om att det finns andra alternativ med lägre avgifter som till 
exempel en indexfond. Indexfonder är motsatsen till en aktivt förvaltad fond och är 
konstruerat för att följa sitt jämförelseindex. Indexfonden kräver ingen aktiv förvaltning vilket 
leder till att förvaltningsavgiften blir betydligt lägre. Detta borde medföra att indexfonden är 
ett bättre investeringsalternativt förutsatt att den aktivt förvaltade fonden inte genererar högre 
avkastning.  
 
På grund av att marknader inte ska gå att förutspås och börsen rör sig slumpmässigt har 
tidigare forskning visat att förvaltare både lyckas och misslyckas i försöket på att slå index. 
Eftersom det finns olika resultat inom området, skulle det vara intressant att göra en ny 
undersökning kring ämnet. I uppsatsen kommer författarna att fördjupa sig i frågan om en 
fondförvaltare presterar bättre än index, sett över en tio års period, och om den 
fondförvaltningsavgift de tar ut därmed är berättigad.   
 

1.4 Syfte 
Huvudsyfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktivt förvaltade fonder presterar jämfört 
med indexfonder, när avkastningen har justerats för förvaltningsavgiften. Indexfonden 
representeras av ett jämförelseindex och studien omfattar en tioårsperiod, 2000-2009.  
 
Delsyfte: Är den höga förvaltningsavgift fondbolagen tar ut berättigad om de inte presterar bättre 
än index? 
 

1.5 Viktiga begrepp inom ämnet 
Nedan presenteras viktiga begrepp inom ämnet. 
 
Indexfond 
Indexfonder finns på de flesta kapitalmarknader och sammansättningen av fonderna är 
utformade för att följa den genomsnittliga kursutvecklingen på en aktiemarknad. Arbetet med 
att konstruera en indexfond är enkel, det enda som krävs är att sätta ihop en placeringsportfölj 
med exakt lika sammansättning som marknadsindex. Det som kännetecknar en indexfond är 
målet att följa jämförelseindex och även att förvaltningskostnaderna är låga på grund av att 
analytiker inte behövs. På så sätt är indexfonder motsatsen till aktiv förvaltade fonder, då en 
indexfond endast placerar samma andel i en aktie som aktien har i ett börsindex.11  
 
Jämförelseindex 
När en investerare ska utvärdera sin fond är det vanligt att använda ett jämförelseindex. 
Indexet speglar marknadsportföljens avkastning och visar hur marknaden som fonden 
investerar på presterar. Indexet ska med andra ord följa marknaden och betavärdet 
(marknadsrisken) är lika med 1,0. Det är viktigt att välja rätt jämförelseindex, så att en 
investerare jämför fonden med det index som gäller på samma marknad.12  
 
Aktiefond 
En aktiefond består av minst 75 procent aktier eller andra aktierelaterade värdepapper och 
högst 25 procent räntebärande värdepapper. Eftersom fonderna investerar i aktier som är 
andelar i företag, beror fondens värdeförändringar på hur det går för företagen som fonden 

                                                 
11 De Ridder et al, 2009, s. 78 
12 Ibid, s. 134 
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placerar i. Aktiefonder kan vara inriktade mot en speciell kategori, till exempel 
elektroniksbranschen, eller till ett specifikt land. Beroende på hur väldiversifierad fonden är, 
desto mindre/större risk har fonden.13 De flesta aktiefonder administreras och förvaltas av 
försäkringsbolag, banker eller fondkommissionärer, de flesta av dessa har ett flertal olika 
fonder med olika placeringsinriktningar. Finansinspektionen granskar och godkänner alla 
aktiefonder i Sverige.14 
 
Aktiv förvaltning 
En fond är en kollektiv förvaltning värdepapper och förvaltas av ett fondbolag som kan 
förvalta mer än en fond. Fondbolagen erbjuder aktiv förvaltning till sina kunder, som innebär 
att förvaltaren avser att positivt avvika från marknadens genomsnitt, det vill säga överträffa 
index. Genom att placera i en aktiv förvaltad fond kan andelsägaren få professionell placering 
av sina medel, samtidigt som risken sprids. Om en investerare väljer att placera i en aktiv 
förvaltad fond blir fonden belastad med en årlig förvaltningsavgift som beskrivs nedan.15 
 
Förvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiften är den avgift fondbolaget tar ut för att förvalta fonden. Fondförvaltaren 
vill ha betalt för det arbete som läggs på att bevaka fondandelarna. Avgiften ska täcka de 
kostnader som uppkommer när det köps och säljs fondandelar, för att administrera fonden, 
samt för att informera andelsägarna. Förvaltningsavgiften kan variera kraftigt mellan olika 
fonder, men förvaltaren tar normalt ut mellan 0,5 % till ett par procent per år av 
fondförmögenheten. Det är hård konkurrens på fondmarknaden och många fondförvaltare 
väljer därför att sänka sina avgifter för att behålla och locka nya sparare. Ankarstrand menar 
att det lönar sig att jämföra olika fonders kostnader, en halv procents skillnad i 
förvaltningsavgift kanske inte låter så mycket, men på 30 år så har det en stor inverkan på ditt 
sparande.16  

                                                 
13 Andersson, 2006, s. 74 -75 
14 Ankarstrand, 2000, s. 43 
15 Hansson, 2009, s. 170-172 
16 Ankarstrand, 2000, s. 42 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1:  Här görs en kort introduktion till ämnesvalet och en kort bakgrundsinformation 

om fondmarknaden och hur svenska privatpersoner sparar i fonder. I detta 
kapitel kommer även syfte och problemdiskussion definieras.   

 
Kapitel 2: I detta kapitel redovisas metod och tillvägagångssätt. Käll- och metodkritik 

kommer även att belysas.  
 
Kapitel 3:  I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som sedan ligger 

till grund för analysen av den empiriska undersökningen. Den teoretiska 
referensramen bidrar som ett stöd för att öka förståelsen för uppsatsen. 

  
Kapitel 4: I empirikapitlet presenteras den information som erhållits genom insamling av 

kvantitativ data. Det insamlade materialet ligger sedan till grund för analysen 
och slutsatsen.   

 
Kapitel 5:  I kapitel fem analyseras empirimaterialet utifrån den teoretiska referensramen 

som tagits fram i kapitel tre. Detta för att besvara frågeställningen och syftet.  
 
Kapitel 6:  Här presenteras författarnas reflektioner och slutsatser som ett resultat av 

arbetet. Förslag till fortsatta studier kommer även att ges.  
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2. Metod                   

I det här kapitlet presenteras valet av metod som ligger till grund för studien. Vidare beskrivs 
tillvägagångssättet samt lyfts problem och kritik kring metoden och val av källor fram.   
             
 

2.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod utgörs främst av siffror, mängd och antal som kan kvantifieras och 
bearbetas statistiskt. Metoden syftar till att mäta samband mellan olika variabler för att 
analysera de specifika resultaten. Till skillnad från en kvalitativ undersökning är den 
kvantitativa mer strukturerad och dess hypoteser är förutbestämda. Den som utför studien har 
inte lika fria ramar på grund av att undersökningen är begränsad. På så sätt är den kvantitativa 
metoden bäst lämpad när forskarna redan är väl insatt i ämnet och vill testa en eller flera 
teorier.17  
 
En fördel med en kvantitativ metod enligt Denscombe är att forskaren har en solid grund att 
basera sina analyser, beskrivningar och undersökningar på. Forskarens resultat och tolkningar 
grundas på uppmätta kvantiteter istället för intryck, vilket gör det lättare för andra att 
kontrollera. En annan viktig fördel med en kvantitativ metod är att stora volymer data kan 
analyseras förhållandevis snabbt. Det tunga arbetet i den statistiska analysen underlättas av de 
många datorprogram som utformar tabeller och diagram. Därefter blir det enkelt att presentera 
resultatet för andra på ett effektivt och koncist sätt.18 I studien har Microsoft Excel använts för 
att bearbeta och sammanställa fondkurserna för 11 fonder under en tioårsperiod. 
 
Denscombe menar att en nackdel med kvantitativ metod är att forskaren kan överlastas av för 
stora mängder data som gör att det blir för många variabler, enheter och faktorer att ta hänsyn 
till. Arbetet kan då bli för komplext och svårhanterat.19 Studien anses inte ha hamnat i denna 
situation eftersom författarna valde att räkna var för sig när datat bearbetades. Efteråt 
jämfördes resultaten för att säkerhetsställa att siffrorna överensstämde. På ett par ställen hade 
siffror blandats ihop, vilket gav olika svar, men det var enkelt att åtgärda eftersom det är bra 
översikt i Microsoft Excel.  
  

2.1.1 Litteraturstudie 

Denscombe menar att alla forskningsutredningar bör inledas med en litteraturstudie för att 
redovisa den befintliga kunskapen inom ämnet, samt få fram viktiga aspekter som hjälper till 
med att öka förståelsen av ämnet. Litteraturstudiens huvuduppgift är att redovisa den 
information som redan finns inom forskningsområdet. 20 Med hjälp av litteraturstudien erhölls 
en djupare förståelse av ämnet, både om portföljteori och andra relevanta finansiella begrepp.   
 
Litteraturstudien genomfördes på Högskolan i Gävles bibliotek, där det fanns tillgång till 
böcker, journaler och Internet. I biblioteket letades böcker genom att söka i bibliotekets 
katalog på sökord som till exempel ”mutual fund”, ”effektiva marknader” och ”portföljteori”. 
En del böcker hittades även genom att läsa andra forskares referenser för att se om de kunde 
tillföra något mer till uppsatsen.  
                                                 
17 Christensen et als, 2001, s. 67 
18 Denscombe, 1998, s. 240 
19 Ibid, s. 241 
20 Ibid, s. 187 
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Bibliotekets databaser har använts för att söka efter journaler inom ämnet. De databaser som 
främst använts är Emerald och JSTORE. För att hitta relevanta journaler har författarna sökt 
på sökord som till exempel Beta, CAPM, Sharpe ratio, Mutual fund performance, Evaluation 
mutual fund och liknande. Främst engelska sökord har används för att hitta journaler. 
Författarna har hela tiden försökt hitta grundkällorna till teorierna som har lagts fram i 
uppsatsen. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Nedan beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt stegvis. 
 

2.2.1 Val av Fonder 

Efter diskussion med handledaren kom författarna fram till att tio aktivt förvaltade fonder 
undersökt under en tioårsperiod skulle ge ett representativt urval. För att dra en slutsats i 
uppsatsen anses att tio fonder är tillräckligt, samtidigt som det är hanterligt under den 
tidsperiod författarna har till förfogande för att genomföra studien.  
 
Morningstar, som är ett företag som tillhandahåller information om svenska och 
internationella värdepappersfonder, användes för att välja ut fonderna som undersöktes. 
Morningstar tillhandahåller en sökfunktion där fonderna grupperas efter olika kategorier. 
Fokus kommer att ligga på den svenska småspararen och därför har endast Sverigefonder 
valts. Morningstar kategoriserar Sverigefonderna i två kategorier, ”Sverige, små-/medelstora 
bolag” och ”Sverige”. Författarna har valt att använda fonder från ”Sverige”, då de har ett 
större antal aktiesparare och fondförmögenhet.  
 
Kategorin ”Sverige” gav ett urval av 97 fonder och av dessa valdes de tio fonder med störst 
fondförmögenhet. Folksam LO Sverige, som hade en minsta startinvestering på 100 000 SEK 
och Swedbank Robur Sverigefond MEGA, som hade en minsta startinvestering på 1 000 000 
SEK, valdes bort. Anledningen var att författarna inte tror att den vanliga småspararen har så 
mycket kapital att investera som ett minimibelopp. Ett bolag fick bara vara representerat en 
gång, eftersom bara tio fonder skulle väljas ut. SEB hade två fonder som låg i topp tio i 
fondförmögenhet i ”Sverige”-kategorin. Därför valdes endast den som hade högst 
fondförmögenhet, SEB Sverigefond. 
 
Följande fonder har valts ut: 
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Namn Förvaltningsavgift Fondförmögenhet (milj SEK) 
Minsta 
startinvestering 

Aktiefond    

AMF Aktiefond Sverige 0,4 15 948,40 1 000 SEK 

SEB Sverigefond 1,3 11 603,40 1 andelar 

Swedbank Robur Sverigefond 1,4 9 142,80 1 andelar 

Handelsbankens Sverigefond 1,5 7 058,00 0 

HQ Sverigefond 1,4 6 713,50 0 

Nordea Sverigefond 1,42 5 825,30 100 SEK 

Länsförsäkringar Sverigefond 1,3 5 396,10 100 SEK 

Catella Reavinst 1,5 4 759,10 1 andelar 

Folksams Aktiefond Sverige 0,7 3 872,20 2 000 SEK 

Skandia Aktiefond Sverige 1,4 3 695,20 200 SEK 
 
Tabell 1 – Presentation av fonder (Källa: www.morningstar.se) 

 
Fonderna kommer inte att presenteras närmare, till exempel placeringsfilosofi, då detta inte 
påverkar studien.  

2.2.2 Val av Jämförelseindex 

Ett marknadsindex kommer att användas som jämförelseindex eftersom det speglar 
marknaden, vilket är syftet med en indexfond. En fondförvaltare väljer då att placera i alla 
värdepapper som finns på marknaden, inom den placeringsinriktning som fonden har. Ett 
marknadsindex är konstruerat för att mäta den genomsnittliga utvecklingen av de värdepapper 
som finns på marknaden där fonden kan investera. Något som är viktigt att komma ihåg är att 
det inte tas hänsyn till förvaltningsavgift eller transaktionskostnader i ett marknadsindex.21  
Eftersom Sverigemarknaden är vald i denna uppsats ska jämförelseindex avspegla den 
marknaden.    
 
Fondbolagens Förening framhåller fyra marknadsindex från SIX Telekurs, men endast SIXPX 
och SIXPRX visar den genomsnittliga utvecklingen för aktiefonder som placerar på den 
svenska marknaden. Det som skiljer SIXPX och SIXPRX åt är att det tas hänsyn till 
utdelningar i SIXPRX. Därför har SIXPRX valts som det mest lämpliga jämförelseindexet till 
uppsatsen.22  
 
 SIXPRX presenteras kort nedan: 
 
”Konstruktionen av SIXPRX har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen 
av bolag noterade på Stockholmsbörsen med en begränsning till att inget bolag får väga mer 
än tio procent. Viktbegränsningen görs enligt EU:s UCITS-direktiv som avser 
placeringsregler för värdepappersfonders innehav enligt 5-10-40 regeln. 
 
SIXPRX är ett förmögenhetsviktat index, med syfte att återspegla värdeutvecklingen ur ett 
fondförvaltarperspektiv. SIXPRX beräknas i realtid. I SIXPRX tar man hänsyn till den 
avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.” 23 

                                                 
21 Fondspecial Fondindex – utvärdering av fonder, 2007 
22 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Index/Marknadsindex.aspx , den 5 maj 2010, kl. 14.07 
23 Regelverk SIXPRX 
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Samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen ingår i SIXPRX 
indexpopulation.24   
 
Eftersom jämförelseindexet är motsvarigheten till indexfonder i studien, har författarna valt 
att använda en förvaltningsavgift på 0,52 procent per år. Detta har valts efter att ha sökt upp 
förvaltningsavgiften på indexfonder under kategorin Sverige på www.morningstar.se. Inom 
kategorin finns nio indexfonder och genomsnittet på förvaltningsavgiften blev 0,52 procent. 
Det är dock viktigt att nämna att indexfonder ibland kan ha lägre eller inte ha någon 
förvaltningsavgift alls.  
 

2.2.3 Val av Undersökningsår 

Efter diskussion med handledaren kom författarna fram till att tio år var tillräckligt för att 
erhålla ett trovärdigt resultat. Perioden mellan januari 2000 – december 2009 valdes och 
under perioden inkluderas både positiva och negativa börsår. De negativa innefattar de två 
börskrascherna, 11.september och finanskrisen.  
 
2000-talet började med att IT-bubblan sprack, vilket ledde till att den amerikanska 
centralbanken, Federal Reserve, sänkte styrräntan. Efter terrorattentaten 11.september 2001 
sänktes den ytterligare. Sammanlagd sänktes styrräntan från 6,5 procent till den lägsta som 
var på 1 procent sommaren 2003. Efter detta steg börserna fram till den globala finanskrisen 
började avteckna sig 2007, som var ursprunget för de stora kursnedgångarna år 2007 och 
2008. Krisen började på bostadsmarknaden i USA, där banker hade lånat ut kapital till mindre 
kreditvärdiga låntagare, som sedan spred sig till det globala finansiella systemet och till slut 
den reala ekonomin. Sista kvartalet av 2008 beskrivs efteråt som et av de mörkaste när det 
gäller varsel och produktionsfall. Det var den största globala krisen sedan åren 1929-1933.25 
 
På så sätt får författarna med både positiva och negativa börsår, och det ska bli intressant att 
se hur bra eller dåligt det har gått för fonderna i förhållande till indexet. Med två stora 
ekonomiska kriser under perioden, förväntas dock en låg avkastning på alla fonderna.   
 

2.2.4 Val av Riskfri Ränta 

Författarna använde Riksbanken.se för att välja ut den riskfria räntan. Riksbanken 
tillhandahåller uppgifter om räntor där information om både statsskuldväxlar och 
statsobligationer kan erhållas. Eftersom uppsatsen omfattar en tioårsperiod valdes 
statsobligationen SE GVB 10Y ( 1987-01-02 - ), en tioårig statsobligation, som grund för den 
riskfria räntan. Riksbanken erbjuder på hemsidan en sökfunktion där författarna kunde välja 
vilken period som skulle användas. Perioden från 2000-01-01 – 2009-12-31 valdes och då 
fick de fram den genomsnittliga riskfria räntan för varje år. För att göra det enklare under 
uträkningarna togs ett genomsnitt på dessa tio räntor för att få ut ett genomsnitt för hela 
perioden. Genomsnittet blev 4,32.26 
 

                                                 
24 Regelverk SIXPRX 
25 Bäckström, 2009, s. 18-21 
26 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 , den 6 maj 2010, kl. 10.10 
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2.3 Validitet och Reliabilitet 
Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika tekniker för att komma fram 
till slutsatser. Oavsett vilken teknik en forskare använder i sin undersökning, är det viktigt att 
tekniken lyckas mäta det forskaren vill mäta. För att beskriva hur bra teknikerna mäter 
används begreppen validitet och reliabilitet. 27 
 
Validiteten hos ett mätinstrument avser dess förmåga att mäta det som verkligen ska mätas 
under utredningen. Validitet handlar därför om att författarna använder rätt metod vid rätt 
tillfälle och anger vilka situationer och vilken population resultatet är giltigt för. Det är även 
viktigt att få in material från ett representativt stickprov av källor.28 De viktigaste faktorerna 
för denna undersökning ligger i att välja relevanta mått på avkastning och risk och även att ett 
representativt urval av fonder väljs ut. Val av tidsperiod är även viktigt, desto längre 
tidsperiod säkerhetsställer en mer rättvisande statistisk bild. För att skapa en uppfattning av 
vilka mått som anses relevanta för uppsatsen har författarna tittat på tidigare forskning inom 
ämnet.  
 
Reliabiliteten fastställer sedan tillförlitligheten och den säkerhet som finns kring det material 
som samlats in under studien. En bra fråga att ställa sig angående reliabiliteten är om andra 
undersökare hade fått samma svar om de hade gått tillväga på samma sätt? För att få hög 
reliabilitet på utredningen är det därför viktigt att metoden som väljs är oberoende av vem 
som undersöker och vart informationen kommer ifrån.29 Reliabiliteten i studien kan anses hög 
då informationen kommer från två väletablerade och oberoende institut, som kan anses 
pålitliga. Informationen bearbetades av båda författarna för att säkerhetsställa att inga 
felberäkningar har gjorts. Hade en likadan undersökning genomförts, av någon annan, hade 
det medfört samma resultat.  
 

2.4 Käll- och metodkritik 
Vid val av litteratur inför teoristudien har författarna valt att använda källor som ansetts 
trovärdiga och relevanta för uppsatsen. Författarna har i största möjliga mån försökt använda 
sig av journaler, som kan anses höja uppsatsens trovärdighet. De journaler som använts i 
uppsatsen kommer främst från databaserna JSTOR och Emerald, vilka kan anses som 
trovärdiga och relevanta källor. Ett stort antal böcker har även använts i teoriavsnittet för att 
skapa en bred grund att stå på inför analysarbetet.  
 
En stor del av uppsatsens arbete har gått till att bearbeta och beräkna det insamlade datat. 
Datat har bearbetats i Microsoft Excel, där båda författarna har räknat åtskiljt för att sedan 
sammanställa och se att siffrorna överensstämmer. Detta kan ses som en metod för att höja 
trovärdigheten för de presenterade materialet i empiriavsnittet.  
 
De kvantitativa data som använts i uppsatsen har erhållits från de oberoende fondinstituten 
Morningstar och SIX. De båda kan anses som trovärdiga och tillförlitliga källor. Bodie et als 
framhåller Morningstar.se som en bra källa till information om fonder vilket gör att 
trovärdigheten för Internetkällan stärks30.  
 

                                                 
27 Eriksson et al, 2006, s. 59-60 
28 Burell et al, 1995 s. 76-77 
29 Eriksson et al, 2006, s. 61 
30 Bodie et als, 2008, s. 114 
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Författarna är medvetna om att ett större antal fonder skulle ha gett ett ännu mer rättvisande 
statistiskt resultat, dock anses att tio fonder ger ett tillräckligt tydligt resultat för att genomföra 
en analys av materialet.  
 
En viktig aspekt att belysa är att studien endast avser perioden från januari 2000 till december 
2009. Eftersom aktiemarknaden är slumpmässig finns det bara resultat för perioder som har 
varit, och författarna är medvetna om att framtiden inte kan förutspås. Därmed kan endast 
antagelser göras om hur framtiden kommer att se ut baserat på tidigare händelser på 
aktiemarknaden 
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3. Teoretisk referensram           
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet. En teoretisk genomgång kommer 
även att ges om olika prestationsmått och andra finansiella begrepp som är relevanta för att 
underlätta förståelsen för ämnet.  
                
 

3.1 Tidigare forskning 
Författarna har valt att undersöka tidigare forskning inom området som har gjorts på C- och 
D-nivå, samt i akademiska journaler och artiklar, för att få fram tidigare slutsatser kring 
ämnet.  
 
Sverige är det land som har störst antal av befolkningen som sparar i fonder. Enligt 
Fondbolagens Förening är det hela 94 procent av svenskarna som har investerat i fonder, år 
2006, om pensionsfonderna i PPM inkluderas. Fokus framhåller att svenskarna betalar flera 
miljarder i fondavgifter varje år för aktivt förvaltade aktiefonder. För att bedöma om dessa 
avgifter är rimliga genomfördes en stor granskning 2006 av vad de största Sverigefonderna 
gav för avkastning de senaste åren och jämförde med avkastningen på 10 000 portföljer 
bestående av ett slumpmässigt urval av aktier från Stockholmsbörsens A-lista. Granskningen 
visade att Sverigefonderna gav en genomsnittlig avkastning på 14 procent de senaste fem 
åren, medan avkastningen på de slumpmässiga portföljerna i genomsnitt var 57 procent på 
fem år. Sätt över en tioårsperiod hade även det slumpmässiga urvalet av aktier stigit i 
genomsnitt med 218 procent, medan de största Sverigefonderna endast stigit med 158 procent 
i genomsnitt. Forskningen visade tydligt att förvaltare inte lyckas bättre än enskilda 
investerare, på grund av att börsen rör sig slumpmässigt och marknaden inte ska gå att 
förutspå.31   
 
Dahlquist et al har genomfört en undersökning där de har utvärderat svenska fonder. Det som 
gör aktiefonderna så attraktiva är att de erbjuder vissa skattefördelar, något som har ett högt 
värde bland allmänheten. De kom fram till att små aktiefonder har en tendens att prestera 
bättre än de stora. Samtidigt är det de fonder som har lägst avgifter som presterar bäst, och de 
med en hög avgift som presterar sämst. Även om aktivt förvaltade fonder normalt sätt har 
höga avgifter, kom Dahlquist et al fram till att dessa fonder oftast presterar bättre än fonder 
som förvaltas i en mer passiv form.32  
 
2008 genomförde Sparreus et al en studie med syftet att beskriva och analysera sambandet 
mellan fonders avgifter och deras avkastning under perioden 2002-2006. De använde sig av 
en regressionsanalys för att studera sambanden mellan fondernas totala kostnadsandel och 
riskjusterade avkastning, tre regressioner genomfördes. Sparreus et al använde 54 olika fonder 
för att genomföra undersökningen, fonderna hade de valt ut från Morningstars databaser. Alla 
tre regressionerna visade på ett negativt samband mellan fondernas avkastning och deras 
avgifter under perioden 2002-2006. Sparreus et al slutsats blev därför att det inte lönar sig att 
placera i en fond med höga avgifter vad gäller riskjusterad avkastning.33 Detta är intressant 
med tanke på att aktivt förvaltade fonder tar en betydligt högre avgift i förhållande till 
indexfonder.  

                                                 
31 http://www.fokus.se/2006/06/fonder-samre-an-slumpen/, den 18.mars 2010, kl. 11.16 
32 Dahlquist et als, 2000, s. 421 
33 Sparreus et al, 2008 
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Lundgren et al har undersökt hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder presterar i förhållande 
till sitt jämförelseindex, under en uppåtgående respektive en neråtgående marknad. Detta i ett 
försök att utreda om de höga avgifter som tas ut i aktivt förvaltade fonder är motiverade eller 
om det är bättre att investera i betydligt billigare indexfonder. Studien avsåg endast åren 2006 
och 2008. Fondernas förväntade avkastning låg mellan 20 och 30 procent året 2006 och 
mellan -35 och -43 procent året 2008. Jämförelseindexet hade en avkastning på 28,11 procent 
2006 och - 39,1 procent 2008. Under 2006, som var ett positivt börsår, var standardavvikelsen 
runt 15 procent, medan det negativa börsåret 2008 hade en standardavvikelse runt 28 procent. 
Det de kom fram till i studien var att endast en av deras nio undersökta fonder gav en bättre 
riskjusterad avkastning än index. Detta visar att aktivt förvaltade svenska aktiefonder inte kan 
ge en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index. Studien visar därför att de högre 
avgifter som aktivt förvaltade fonder tar ut i jämförelse med indexfonder inte resulterar i en 
högre avkastning.34 Studien, som är en magisteruppsats, omfattar dock endast två 
undersökningsår och de har inte justerat avkastningen från förvaltningskostnader.  
 
Det finns ett flertal studier som har undersökt hur globala aktivt förvaltade fonder presterar 
jämfört med den inhemska marknaden och indexfonder. I denna uppsats har valts ut några 
stycken för att belysa några av slutsatserna som kommit fram under olika tidsperioder mellan 
1976 och 2000. 
 
Fortin et al har undersökt fördelarna med aktivt förvaltade internationella aktiefonder, för att 
studera om fördelarna med aktiv förvaltning överträffar placeringar i indexfonder. De belyser 
att aktiv förvaltning har blivit ett väldigt aktuellt och viktigt ämne, då aktivt förvaltade 
fonders netto tillgångar har stigit från 134 miljarder dollar, 1980, till över 6,390 miljarder 
dollar, 2002. Även antalet aktivt förvaltade fonder har stigit markant, från 564 fonder 1980 till 
8,256 fonder 2002. Fotin el al menar att tidigare forskning har visat att för fonder som endast 
placerar nationellt så kan inte aktivt förvaltade fonder överträffa index. De undersökte därför 
fem kategorier med internationella fonder med ett urval av 831 fonder under perioden 1976 – 
2000. Resultatet blev tydligt att internationellt diversifierade aktivt förvaltade fonder är mer 
fördelaktiga än indexfonder.35  
 
Cumby et al har undersökt hur 15 internationella amerikanska aktivt förvaltade fonder 
presterar på den globala marknaden mellan 1982 och 1988. Detta på grund av det kända 
fenomenet där den systematiska risken kan spridas om investeraren väljer att diversifiera sig 
på den internationella marknaden istället för den inhemska. Då är en aktiv förvaltad fond ett 
bra alternativ för investerare som inte har så mycket kunskap om de internationella 
marknaderna, jämfört med att investera i olika aktier själv. Det studien visade var dock att 
ingen av fonderna överträffade det internationella indexet, men att det berodde på att fonderna 
bestod av stora tillgångar som presterade väldigt dåligt under oktober 1987.36   
 
Även Redman et als har undersökt hur internationella fonder presterar jämfört med inhemska 
placeringar i USA och indexet ”Vanguard Index 500 mutual fund”. Studien omfattade tre 
olika perioder, 1985-1994, 1985-1989 och 1990-1994. De kom fram till olika resultat för 
perioderna, där de internationella fonderna överträffade indexet och den inhemska marknaden 
under perioden 1985-1989. Medan i den senaste perioden, 1990-1994, så var det 
indexfonderna som hade högst avkastning. Under perioden 1985-1994 var det blandade 
resultat där några av fonderna överträffade indexet och den inhemska marknaden, medan 

                                                 
34 Lundgren et al, 2009 
35 Fortin et al, 2005, s. 41 
36 Cumby et al, 1990 
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andra fonder presterade lägre. Redman et als belyser dock att det finns potentiella 
diversifieringsfördelar om investeraren väljer att satsa på den globala marknaden.37 Detta är 
ännu ett exempel på att marknaderna inte går att förutspå och resultaten skiljs åt beroende på 
olika tidsperioder och marknader.  
 
Många fondförvaltare väljer att gå bort från väldiversifierade portföljer och investerar istället i 
de industrier/branscher där de har informationsfördelar. Kacperczyk et al har undersökt fonder 
i USA under perioden 1984-1999 där de frågade om det fanns någon relation mellan hur 
många industrier som är representerade i fonden och hur väl fonden presterar. Kacperczyk et 
al kom fram till att investeringskompetensen är mer tydlig bland de förvaltare som fokuserar 
på några specifika industrier i sina fonder. Fonderna med en låg representation av industrier 
presterade bättre än de väldiversifierade. Det fanns med andra ord ett samband mellan 
fondens prestation och antalet industrier som var representerade i den. De kom även fram till 
en intressant slutsats att de förvaltare som var väldiversifierade oftast hade en portfölj som 
nästan överensstämde med marknadsportföljen.38 Frågan är då om det inte är mer lönsamt att 
hålla en indexfond med lägre förvaltningsavgifter som överensstämmer med marknaden 
istället för att betala mer för att en förvaltare ska investera i en portfölj som överensstämmer 
med marknadsportföljen? Även om denna studie har genomförts i USA, anser författarna att 
den kan tillämpas som ett exempel för den svenska marknaden. 
 
Det finns med andra ord många olika undersökningar kring aktivt förvaltade fonders 
prestationer. Lundgren et al har dock kommit fram till att det skulle vara intressant att 
undersöka om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än indexfonder över en längre 
tidsperiod. Eftersom Lundgren et al endast jämförde åren 2006 och 2008 så kändes det 
intressant att undersöka en tioårsperiod från 2000-2010 för att få ett bredare resultat.  
 

3.2 Portföljteori 
Nedan kommer viktiga aspekter och begrepp inom portföljteori att beskrivas, vilket är viktigt 
för att öka förståelsen kring fondsparande. 

3.2.1 Modern Portföljteori 

De Ridder belyser att begreppet portfölj är en viktig aspekt inom modern investeringsfilosofi, 
och innebär att flera olika placeringsalternativ används. I en portfölj kan både utländska och 
svenska aktier ingå, fonder med varierande placeringsstrategier, fastigheter liksom 
obligationer med olika löptider. Grundprincipen med att skapa en portfölj är att risken i 
avkastningen blir lägre för portföljen som helhet än för de enskilda placeringstillgångarna. 
Nyckeln för att uppnå detta är diversifiering, vilket innebär att investeraren sprider sitt kapital 
över olika branscher och olika aktier. Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på de 
enskilda placeringstillgångarnas risk eller avkastning, utan se hela portföljen som en helhet 
och vad de enskilda tillgångarna kan bidra med till portföljen. Den viktigaste aspekten att ta 
hänsyn till vid bildandet av en portfölj blir därför att identifiera tillgångar som visar 
varierande avkastningsmönster då detta möjliggör riskreducering och diversifieringseffekter 
kan uppnås. Detta är det viktigaste budskapet med portföljteorin som utvecklades 1952 av 
Harry Markowitz.39   
 

                                                 
37 Redman et als, 2000 
38 Kacperczyk et als, 2005, s. 1983, 2007 
39 De Ridder, 2002, s. 20 
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Harry Markowitz benämns ofta som fadern av modern portföljteori, men Markowitz var inte 
den första som insåg fördelarna med att diversifiera. Redan 1738 argumenterade Daniel 
Bernoulli, i hans kända artikel om St. Petersburg Paradox, om riskaverta investerares vilja att 
diversifiera: 
   
”…it is advisable to divide goods which are exposed to some small danger into several 
portions rather than to risk them all together.” 40 
  
Markowitz hade även insikten att diversifiering skulle reducera risk, men inte eliminera den. 
Genom att diversifiera portföljen kan risken reduceras, men inte elimineras, utan att förändra 
den förväntade avkastningen. Markowitz grundprincip ligger i att en investerare ska 
maximera portföljens förväntade avkastning och samtidigt minimera variansen. Den 
viktigaste aspekten med Markowitz arbete visade att det inte är en tillgångs specifika risk som 
är viktig för en investerare, utan snarare tillgångens påverkan på portföljens risk som helhet. 
Beslutet att hålla en tillgång ska inte endast bestämmas genom att jämföra förväntad 
avkastning och varians med andra, utan beslutet ska fattas genom att se hur portföljen 
påverkas i förhållande till de andra tillgångarna i portföljen.41   
 
Även om en investerare har diversifierat sig bland olika tillgångar behöver det inte medföra 
att portföljen är väldiversifierad. Det beror på om investeraren har diversifierat sig inom en 
industri eller bland många olika. Två olika portföljer som består av lika många tillgångar, kan 
vara av olik karaktär. Sannolikheten för att det ska gå dåligt för flera tillgångar inom samma 
industri är större än om investeraren har valt att diversifiera sig inom många olika industrier 
och marknader. Därför är det viktigt att sprida sina tillgångar inom portföljen, för att sänka 
den diversifierbara risken.42 Detta beskrivs närmare i avsnitt 3.2.2 om CAPM. En investerare 
kan därför minska risken genom att hålla flera riskfyllda tillgångar i en portfölj. Så länge 
portföljens tillgångar inte är perfekt korrelerade, kommer risken reduceras genom att 
svängningarna i tillgångarnas avkastning spelar ut varandra.  
 
En portföljs standardavvikelse beräknas enligt följande: 
 
σ = √(wA

2σA
2 + wB

2σB
2 + 2wAwBρABσAσB) 

 
Där wA och wB är vikten av vardera investering, samt σA

2 och σB
2 är variansen av förväntad 

avkastning på tillgång A och B. σA och σB är tillgångarnas respektive standardavvikelse, och 
ρAB är korrelationskoefficienten mellan de två tillgångarnas avkastning. Den förväntade 
avkastningen för en portfölj består av ett vägt medeltal av de förväntade avkastningarna till de 
individuella tillgångarna.  
 
Portföljens förväntade avkastning kan erhållas genom följande ekvation: 
 
E(RP) = wAE(RA) + wBE(RB) 
 
Där E(RP), E(RA) och E(RB) är den förväntade avkastningen på portföljen, tillgång A och 
tillgång B och w är det viktade värdet på vardera tillgång.43 
 
                                                 
40 Rubinstein, 2002, s. 1041 
41 Ibid, s. 1041-1043 
42 Markowitz, 1952, s. 89 
43 Eitman et als, 1998, s.361 
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Markowitz beskriver att en viktig aspekt i processen att välja en portfölj är att skapa sig en 
förståelse för marknaden genom att observera den. Detta för att skapa sig en bild av vad som 
kommer att ske i framtiden med de tillgängliga värdepapper som finns, för att sedan investera 
och sätta ihop en förmånlig portfölj.44 De portföljer som ger bäst avkastning i förhållande till 
risk benämns effektiva portföljer. I figuren nedan (figur 4) kan ses att portföljerna med bäst 
avkastning i förhållande till dess risk finns på den effektiva fronten. Portföljer som finns 
under linjen är ett sämre alternativ, då det finns andra portföljer med högre avkastning och 
lägre risk. Vilken portfölj investeraren väljer att investera i beror på vilka riskpreferenser den 
har som person. Detta beskrivs närmare i avsnitt 3.4. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Den portfölj med högst förväntad avkastning behöver inte vara den med lägst varians. 
Investeraren kan vid ett visst värde öka sin förväntade avkastning genom att höja risken eller 
minska sin förväntade avkastning genom att minska risken.45 Detta förhållande kan även ses i 
figur 4.  
 
Korrelationskoefficienten beskriver hur olika aktiers avkastning förändras i förhållande till 
varandra. Om två tillgångar har exakt lika avkastningsmönster, vilket innebär att aktierna har 
samma rörelsemönster, kan sägas att avkastningen är positivt korrelerad.  
Korrelationskoefficienten, kan inte ange samvariationen i avkastningen mellan två tillgångar, 
den anger endast styrkan och riktning i relationen, det är istället kovariansen som visar detta. 
46  
 
Kovariansen beräknas enligt följande ekvation: 
 

KOVA,B = ∑ 47   
 
Grundprincipen är dock att negativ korrelation ger en lägre risk för portföljen. De Ridder 
menar att det svåra i professionell finansförvaltning ligger i att hitta tillgångar vars 
avkastningsmönster kraftigt avviker från varandra.48  

                                                 
44 Markowitz, 1952, s. 77 
45 Markowitz, 1952, s. 79 
46 De Ridder, 2002, s. 61-65 
47 Kågerman et als, 2008, s. 285 
48 De Ridder, 2002, s. 61-65 

Figur 4 – Effektiva portföljer (Källa: De Ridder, 2002, s.21) 
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3.2.2 CAPM 

CAPM, The Capital Asset Pricing Model, är en modell som ger svar på hur stor förväntad 
avkastning en tillgång ska ge i förhållande till sin risknivå. CAPM-ansatsen utvecklades av 
Sharpe, Treynor, Lintner och Mossin i början av 1960-talet.49 CAPM kanske är den viktigaste 
inom kapitalmarknadsteorin på grund av att den ger ett direkt mått på tidsvärdet av kapital.  
 
Perold nämner att följande fyra förutsättningar måste finnas för att CAPM ska fungera: 
  
1. Det första antagandet är att investerarna måste vara riskaverta och endast värdera 

portföljen efter förväntad avkastning och standardavvikelse för en och samma period.  
2. Kapitalmarknaden är perfekt, något som betyder att det inte finns skatter eller 

transaktionskostnader. Information om tillgångarna är gratis och tillgängliga för alla, samt 
att alla investerare kan låna och låna ut kapital till samma riskfria ränta.  

3. Att alla investerare har tillgång till samma investeringsmöjligheter. 
4. Den sista innebär att alla investerare gör samma värdering av framtida avkastningar, 

standardavvikelser och sambandet mellan tillgångarna, korrelationen.50  
 
Förutsättningarna representerar en enkel och idealiserat värld men de behövs för att erhålla 
CAPM i sin fundamentala form. När alla kriterier är uppfyllda och marknaden är i jämvikt, så 
är den förväntade avkastningen av en tillgång följande: 
 
R = rf + β (rm – rf)

51 
 
R - Förväntad avkastning på tillgången 
rf - Den riskfria räntan 
rm - Förväntad avkastning på marknadsportföljen 
β - Marknadsrisken, samvariationen mellan tillgången och marknadsportföljen.  
 
Perold beskriver att CAPM förklarar sambandet mellan den förväntade avkastningen och 
risken som är förenlig med hur investerarna väljer att agera utifrån föreskriften om 
portföljteorin som beskrevs tidigare. Om inte reglerna håller, kan investerarna överträffa 
marknaden genom att använda regeln om portfölj förbättring, de vill välja en investering med 
högre Sharpekvot (som beskrivs i avsnitt 3.3.1). Om tillräckligt med investerare väljer att 
agera efter regeln, vill aktiepriserna justeras tills CAPM är i ”jämvikt” igen. Med andra ord, 
en tillgångs Sharpekvot är inte högre än marknadsportföljens Sharpekvot om marknaden är i 
jämvikt. Något som betyder att tillgångar som har samma korrelation med 
marknadsportföljen, kommer att ha samma Sharpekvot.52  
 
För att förklara sambandet mellan den förväntade avkastningen på en individuell tillgång och 
beta för tillgången finns ”the security market line” också kallad ”SML”. Den visar att den 
förväntade avkastningen på en tillgång är linjär relaterad med sitt beta.  
 

                                                 
49 Perold, 2004, s. 3 
50 Perold, 2004, s. 16 
51 Ibid, s. 16 
52 Ibid, s. 16-17 
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Figur 5 –”The Security Market Line” (Källa: Ross et als, 2008, s. 308) 

 
Här kan vi se att om en tillgång har ett betavärde på 0, så kommer den förväntade 
avkastningen vara lika med den riskfria räntan (Rf). Om betavärde är lika med 1, kommer 
tillgångens förväntade avkastning att vara lika med marknadsportföljen.53  
 

3.2.3 Beta 

Ett viktigt antagande inom CAPM-ansatsen är att den totala risken som en investerare möter 
delas in i marknadsrisk (ej diversifierbar risk) och företagsspecifik risk (diversifierbar risk). 
Den diversifierbara risken är en tillgångs specifika risk och investeraren kan skydda sig mot 
den genom att öka antalet tillgångar i portföljen. 

 
Figur 6 – Total risk för en investerare (Källa: De Ridder, 2003, s. 111)   

 
Den ej diversifierbara risken är gemensam för hela marknaden och ett exempel kan vara en 
ränteökning från riksbanken. Detta kommer att påverka alla aktier på den svenska 
marknaden.54 Perold beskriver dock att CAPM-ansatsen är konstruerat utifrån att den 
diversifierbara risken inte utgör någon risk. Alltså är det bara marknadsrisken som utgör 
vilken risknivå tillgången kommer få, nämligen betavärdet.55  

                                                 
53 Ross et als, 2008, s. 308-309 
54 De Ridder, 2003, s. 110 
55 Perold, 2004, s. 3 
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Beta är ett mått på den marknadsrelaterade risken som nämnts ovan. Beta visar hur mycket en 
tillgångs avkastning tenderar att förändras när avkastningen på en marknadsportfölj förändras. 
Detta mäts med hjälp av CAPM.56  
 
Beta beräknas enligt följande ekvation: 
 
β =  Cov(Ri, Rm) / σ2

m  
 
Cov(Ri, Rm) – Kovariansen mellan tillgången och marknaden.  
σ

2
m – Variansen till marknaden 

 
Butler skriver att de flesta investerare idag väljer att investera på den inhemska marknaden på 
grund av att de inte känner till de utländska. Därför blir beta det värdet som är på det 
nationella marknadsindexet. Om investeraren har valt att diversifiera sina tillgångar på den 
globala marknaden, så måste ett marknadsindex för den marknaden användas som beta.57 I 
uppsatsen kommer ett nationellt marknadsindex att användas som jämförelseindex, eftersom 
alla fonderna kommer från den inhemska svenska marknaden.  
 
En aktie med Beta >1 eller <1 förväntas stiga eller falla mer än marknaden när börsen stiger 
respektive faller. En aktie med Beta = 1 betyder att tillgången svänger lika med marknaden, 
som kan läsas ur figur 5, ”SML”-figuren.58 Ett exempel är om en fonds betavärde är 0,7 så 
stiger/faller fondens värde med 0,7 procent när jämförelseindexet stiger/faller med 1 procent.  
 

3.2.4 Kritik mot CAPM och Beta 

Det finns fler forskare som menar att CAPM-ansatsen och betavärdet inte håller i längden. På 
grund av att CAPM-ansatsen endast har relaterat tillgångens jämviktsvärde till ett värde, 
marknadens beta.59   
 
Roll var tidigt framme med att sätta ett frågetecken kring testbarheten till CAPM. Det han 
argumenterade var att den enda testbara aspekten som CAPM har är det förväntade 
effektivitetsvärde på marknadsportföljen. Roll menade att CAPM endast var test- eller 
applicerbar om den verkliga marknadsportföljen var känd, något som är svårt att få fram. 
CAPM-ansatsen blev efter Rolls kritik känd som en teori utan klara observations 
konsekvenser.60  
 
1970 analyserade Friend and Blume närmare kring CAPM och hur investeraren borde mäta 
portföljens avkastning under osäkerhet. Som nämnts tidigare under CAPM, så beskrev Perold 
fyra förutsättningar för att CAPM-ansatsen ska hålla. Däribland att marknaden skulle vara i 
jämvikt. Eftersom detta är en tillnärmande bild av verkligheten kom Friend och Blume upp 
med en ny ekvation som är följande:61 
 
Romgjord = ni + rf + β (rm – rf) 
 

                                                 
56 Bodie et als, 2009, s.364 -366 
57 Butler, 2008, s. 337 
58 Bodie et als, 2009, s.364 -366 
59 Eun, 1994, s. 330 
60 Ibid, s.330 
61 Friend et al, 1970, s. 562 
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Där nα står för marknadens ojämvikt. Om nα är lika med noll, betyder det att marknaden är i 
jämvikt och att CAPM kan användas som vanligt. Om nα däremot är högre än noll, är den 
förväntade avkastningen högre än det investeraren hade förutsett under jämviktsantagelserna. 
Å andra sidan, om ni är mindre än noll, vill tillgången vara övervärderad. Friend and Blume 
belyser att om marknaden är perfekt och i jämvikt, skulle tillgångarna haft rätt pris från början 
och möjligheter för onormala vinster hade inte funnits.62 Eftersom den perfekta marknaden 
inte existerar i verkligheten medför det att CAPM inte är ett rättvist mått på den förväntade 
avkastningen. Trots detta är modellen en av de mest accepterade inom vetenskapliga studier 
på grund av sin praktiska användbarhet.    
 
Campbell et al nämner att betavärdet inom CAPM-ansatsen borde bestå av två komponenter. 
En riskavert investerare kräver en högre kompensation för att hålla tillgångar som samvarierar 
med nyheter om marknadens kassaflöde än tillgångar som samvarierar med nyheter kring 
marknadens diskonteringsränta. För att mäta vilken risk investeraren möter på ett bättre sätt, 
skriver Campbell et al att betavärdet borde delas in i ett ”kassaflödes beta” och ett 
”diskonteringsränta beta”.63 På så sätt blir det lättare för en investerare att vara medveten om 
de olika riskerna. 
  

3.3.2 Prestationsmått   
Gavelin och Sjöberg menar att kapitalförvaltare ofta utvärderas genom en jämförelse av den 
totala avkastningen, dock blir detta mått missvisande eftersom ingen hänsyn har tagits till 
risken förvaltaren har tagit. Genom att matematiskt ta hänsyn till risken ges bättre 
förutsättningar för att genomföra en mer rättvis jämförelse. Det finns ett flertal mått för att 
riskjustera avkastningar, som ger ett bättre underlag för att utvärdera kapitalförvaltning.64  De 
tre som kommer att användas i uppsatsen är Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens Alfa. 
Jensens Alfa och Treynorkvoten anknyter till CAPM, och utnyttjar därmed måttet på 
marknadsrisk (beta), medan Sharpekvoten använder sig av standardavvikelsen som riskmått.  
 

3.3.1 Sharpekvot  

Sharpekvoten introducerades 1966 av William Sharpe, som även var den mest kända 
grundaren av CAPM-ansatsen. Sharpekvoten är utformad för att mäta hur mycket 
meravkastning investeraren har erhållit i relation till den totala risk som tagits. Måttet kan 
användas både för att utvärdera hur en investerares totala portfölj utvecklas och även för att 
jämföra olika aktiva förvaltare.65  
 
Sharpekvotens beräknas enligt följande: 
 
Sh= (Rp-Rf)/σp 
 
Rp - portföljens avkastning 
Rf - riskfri avkastning (till exempel avkastning på statsskuldväxlar) 
σp – portföljens totala risk mätt som standardavvikelse66 

                                                 
62 Friend et al, 1970, s. 562 
63 Campbell et al, 2004, s. 1250 
64 Gavelin et al, 2007, s. 253 
65 Ibid, s. 254 
66 Gavelin et al, 2007, s. 254 
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Sharpekvoten definieras som skillnaden mellan portföljens avkastning och den riskfria räntan 
dividerat med portföljens standardavvikelse. Kågerman et al menar att tolkningen av 
Sharpekvoten är enkel, ju högre Sharpekvot desto bättre. Investeraren efterfrågar en hög 
Sharpekvot eftersom det visar att portföljen har en hög förväntad avkastning i förhållande till 
den risk som tagits.67  
 
Antag att en investerare utvärderar två fonder, A och B. Där fond A har en genomsnittlig 
avkastning på 14 procent respektive 21 procent för fond B. Det riskfria placeringsalternativet 
har en avkastning på 6 procent. I Sharpekvoten beräknas risken utifrån standardavvikelsen, 
vilka är 7 procent för A och 9 procent för B. Detta innebär att Sharpekvoten för fond A blir 
(14-6)/7 = 1,14 procent och för fond B blir det (21-6)/9 =1,67 procent. Den fond som har bäst 
Sharpekvot, och därmed bäst avkastning i förhållande till sin risk, är fond B.  
 
Sharpekvoten använder standardavvikelsen som riskmått. Vinell och De Ridder beskriver två 
skäl som förespråkar detta. Eftersom standardavvikelsen är symmetrisk känner investeraren 
till hela fördelningen och därmed beskrivs både den positiva och negativa risken. Den andra 
anledningen är att standardavvikelsen är ett mått de flesta känner till och det finns många 
lättåtkomliga tabeller som kan användas för att beskriva vinst- och förlustriskerna.68  
 

3.3.2 Jensens Alfa  

Jensens Alfa måttet är skapat och namngivet av Michael Jensen 1968. Jensens Alfa visar en 
portföljs avkastning jämfört med vad de borde ha varit enligt CAPM och det Beta som 
portföljen uppvisat. I CAPM antas att alfa är noll, endast systematisk risk har en förväntad 
avkastning. Att ha ett positivt alfa kan tyda på en exceptionell förmåga att hitta 
undervärderade aktier.69  
 
Jensens alfa beräknas enligt följande: 
 
α =Rp - [Rf + βp * (RM – Rf) + εp] 
 
Rp – portföljens avkastning 
Rf – riskfri avkastning 
βp – portföljens marknadsrisk 
RM – index avkastning 
εp – en felterm vid regressionen vars medelvärde är noll70  
 
Vad innebär då ett positivt alfavärde? Antag att en investerare initialt håller en kombination 
av riskfria tillgångar och en index portfölj. Investeraren funderar över att luta sin portföljs 
innehav mot en aktivt förvaltad fond genom att investera en liten del av vinsten i en. 
Investeraren ska endast göra detta om det kan höja den förväntade avkastningen och endast 
om det höjer Sharpekvoten på portföljen som helhet. Ett positivt alfa innebär att investeraren 
kan höja den förväntade avkastningen genom att investera åtminstone en liten del i fonden.71 
 
                                                 
67 Kågerman et als, 2008, s. 270 
68 Vinell et al, 1995, s. 45 
69 Gavelin et al, 2007, s. 256 
70 Ibid, s. 256 
71 Tygen Nielsen et al, 2004, s. 105 
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3.3.3 Treynorkvoten 

1965 introducerade Jack Treynor sin modell Treynorkvoten, som används för att utvärdera 
kapitalförvaltning. Treynor presenterade ett nytt sätt att utvärdera en portföljs avkastning 
genom att justera den förväntade avkastningen för marknadsrisk (systematisk risk). Den 
systematiska risken kan uppskattas genom att subtrahera den aktivt förvaltade fondens 
avkastning med avkastningen för ett marknadsindex.72  
 
Merikas et als menar att Treynorkvoten påminner till stor del om Sharpekvoten, skillnaden 
ligger i definitionen av risken. I Treynorkvoten definieras riskmåttet med portföljens 
marknadsrisk, det vill säga dess betavärde. Ett Treynorvärde beräknas för varje 
investeringsalternativ och jämförs med Sharpekvoten.73 Istället för att subtrahera, som i 
Jensen alfa, så divideras det, vilket gör att överavkastningskravet är proportionellt mot 
marknadsriskens beta. Det vill säga att Treynorkvoten visar kvoten mellan portföljens 
riskpremie och dess Beta.  
 
Treynorkvoten uttryckt som formel:  
 
Tr = (Rp – Rf)/ βp  
 
Rp – portföljens avkastning 
Rf – riskfri avkastning 
βp – portföljens marknadsrisk 
 
Då både Jensens alfa och Treynorkvoten fokuserar på portföljens marknadsrisk kan sägas att 
intresset ligger på den risk som en enskild placering bidrar med till den totala 
marknadsrisken.74 
 

3.3.4 Kritik mot prestationsmåtten 

Ett problem som måste belysas vid utvärdering av kapitalförvaltning är kritiken som riktats 
mot CAPM-ansatsen. Både Treynor och Jensens alfa använder sig av marknadsrisken, beta, 
för att definiera risk, vilket gör att hänsyn måste tas till den kritik som riktats mot beta och 
CAPM.75 Det vill säga att marknader inte är perfekta och därmed ger inte beräkningarna av 
CAPM en rättvisande bild.  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till med Treynorkvoten är att en väldiversifierad 
investerare diversifierar bort den osystematiska risken. Vilket leder till att Treynorkvoten 
endast är ett relevant riskmått att använda på en större portfölj, då avkastningen jämförs mot 
den systematiska risken (β) istället för den totala risken (σ).76 Till skillnad från Treynorkvoten 
är Sharpekvoten mest lämplig att använda för en mindre portfölj. Sharpekvoten mäter 
avkastningen i förhållande till den totala risken, som omfattas av både systematisk och 
osystematisk risk. Detta blir ett problem i en större portfölj, då den systematiska risken 
diversifieras bort, vilket leder till att standardavvikelsen inte är ett rättvisande riskmått.77  
 
                                                 
72 Arugaslan et als, 2008, s. 6  
73 Merikas et als, 2005, s. 4 
74 Gavelin et al, 2007, s. 257 
75 De Ridder, 2002, s.139 
76 Bodie et als, 2008, s.859 
77 Ibid, s.855-859 
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Då Jensens alfa är baserat på CAPM blir en fördel med måttet att avvikelsen från den 
förväntade avkastningen anges i procent enligt CAPM. Treynorkvoten och Sharpekvoten 
anger däremot avkastningen per riskenhet. 
 

3.4 Risk och riskaversion 
Riskaversion är ett koncept inom finansvärlden som beskriver investerares beteende under 
osäkerhet. Von Neumann et al kom med de grundläggande principerna kring riskaversion 
1947. Deras teorier har blivit testade och diskuterade i många år efter, men har äran den dag 
idag för sina idéer. De beskriver skillnaden mellan osäkerhet och risk där den första existerar 
om investeraren inte är säker på vad som kommer att hända i framtiden. Risk är däremot en 
osäkerhet som är av betydelse då den påverkar människors välbefinnande. På så sätt kan sägas 
att en riskfylld situation är påverkad av osäkerhet, men det kan finnas osäkerhet både med och 
utan risk.78 En investerares preferenser är viktiga med tanke på risk, osäkerheten behöver inte 
ha så stor påverkan på hur individen väljer att handla i olika situationer. Bell beskriver tre 
olika risktyper, dessa är riskneutrala, riskaverta och risksökandet (även kallad riskälskare)79.  
 
En persons preferenser kring riskfyllda situationer karakteriseras som riskaversion. De flesta 
människor är riskaverta vilket innebär att de vill undvika risk, men är villiga att ta mer risk 
om de får en högre avkastning på sin aktie eller portfölj. En riskavert person kräver 
kompensation (avkastning) för att acceptera högre risk. Ett sätt att undvika risken kan vara att 
betala för en försäkring, antigen mot brand, cykelstöld etc. Om en riskavert kan välja mellan 
olika alternativ med den samma förväntade avkastningen, vill den riskaverta välja det 
alternativet med lägst risk.80 Motsatsen som är risksökande betyder att investeraren är villig 
att ta på sig mycket risk och tycker om att ”gambla”. Individen behöver ingen kompensation 
för att ta på sig mer risk. Bell använder uttrycket ”more money is better than less81” något 
som beskriver den risksökandet på ett bra sätt. Mitt emellan finner vi den riskneutrala 
investeraren som är indifferent mellan valen.  
 
 
Ett exempel är: En person blir erbjuden att singla slant där personen har 50 procents chans att 
vinna eller förlora. Antigen vinner personen 600 kr eller förlorar 400 kr. Det ger en förväntad 
avkastning enligt följande: 
 
 E(R) = (0,5*600) - (0,5*400) = 100 kr  
 
Individen kan i genomsnitt vinna 100 SEK i varje spel och personen kommer att välja utifrån 
vilken typ av riskmänniska personen är. Valet står mellan följande alternativ: 
 

1. Riskavert – Personen vill spela för under 100 SEK, vill inte riskera att förlora mer än 
den förväntade avkastningen som är på 100 SEK per spel.  

2. Riskneutral – Vill spela för 100 SEK, bryr sig inte så mycket och vill spela för det 
beloppet som personen kan vinna.  

3. Risksökandet – Vill spela för mer än 100 SEK, söker risk och spelar gärna för mer än 
det beloppet som är den förväntade avkastningen. 

 
                                                 
78 Von Neumann et al, 1947 
79 Bell, 1995 
80 Ibid 
81 Ibid, s. 26 
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3.5 Effektiva marknader 
Hypotesen om effektiva marknader innebär att priser på värdepapper påverkas snabbt av all 
tillgänglig information. Under 1950-talet redovisades forskningsresultat som visade att 
aktiekurserna var slumpmässiga och inte följde något regelbundet mönster. Detta var 
inledningen på diskussionerna kring effektiva marknader. Eugene F. Fama var 
upphovsmannen till effektiva marknader teorin, då han år 1970 publicerade artikeln “Efficient 
Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” i The Journal of Finance. Fama 
menar att det är lätt att fastställa förhållanden som måste råda för att en marknad ska anses 
effektiv, dock är det sällan alla dessa förhållanden kan realiseras i verkligenheten. Han belyser 
därför tre förhållanden som måste vara uppfyllda för att marknader ska anses som effektiva 
och fullständigt återspegla all tillgänglig information som finns på marknaden:  
 

1. Det ska inte finnas transaktionskostnader. 
2. All tillgänglig information på marknaden tillhandahålls till alla och är kostnadsfri. 
3. Alla aktörer på marknaden instämmer i innebörden om att aktuell information 

återspeglar den nuvarande prisen och distributionen av framtida priser på marknaden. 
 
Fama belyser även om dessa tre förhållanden inte finns tillgängliga för alla, betyder inte det 
att marknaden är ineffektiv, de är bara potentiella källor till varför den inte är fullständigt 
effektiv. Därför presenterade Fama tre former för marknadseffektivitet eftersom det finns 
empiriska belägg för att marknaden inte alltid kan sägas vara effektiv. Marknadseffektiviteten 
kan därför delas in i tre former, svag-, mellanstark- och stark form.82 Ju mer effektiv en 
marknad är, desto snabbare tar den till sig och justerar priserna efter den nya informationen. 
Om marknaden är effektiv innebär det att det inte finns aktier som är under- eller 
övervärderade. 
 
Marknadseffektivitet i svag form 
Marknadseffektivitet i svag form innebär att priserna reflekterar all historisk information. En 
analys av historiska aktiekurser för att förutsäga dagens kurs och framtida kurser löner sig 
därför inte, eftersom marknaden redan har gjort det.83  
 
Antag att aktiekursen ligger på 45 kronor när börsen öppnar på måndag morgon. Analytiker 
”vet” att kursen kommer att ligga på 70 kronor på fredag. Vilken är den mest troliga 
kursutvecklingen? 
 

1. Kursen justeras direkt till 70 kronor på måndagen. 
2. Kursen justeras successivt under veckan och når slutligen 70 kronor på fredag. 
3. Kursen ligger still fram till på fredag då den når 70 kronor.  

 
På en effektiv marknad kommer kursutvecklingen att följa alternativ 1, där det inte är möjligt 
att göra riskfria arbitragevinster. Om inte kursen justeras omedelbart, alternativ 2 och 3, är det 
möjligt att göra arbitragevinster, vilket gör att aktiemarknaden är ineffektiv. På en sådan 
marknad kommer denna investeringsstrategi inte att fungera i längden eftersom alla aktörer 
beter sig likadant. Detta innebär att alla köper aktien på måndag, med avsikt att sälja den till 
ett högre pris på fredag. Följden blir att kursen stiger redan på måndag. Det betyder att 
marknaden är effektiv i svag form.84  

                                                 
82 Fama, 1970, s. 387 
83 Ibid, s. 388 
84 De Ridder, 2008, s. 95-96 
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Figur 7 – Marknadseffektivitet (Källa: De Ridder, 2008, s.96) 

 
När marknaden är effektiv i den svaga formen är det omöjligt att se ett mönster i 
kursutvecklingen. Det kan sägas att den följer ”random walk”, som innebär att det endast är 
slumpen som avgör utfallet. Det medför att analytiker som försöker förutsäga aktiekursen inte 
har något stöd i den akademiska forskningen.85  
 
Marknadseffektivitet i mellanstark form  
Fama’s tanke kring marknadseffektivitet i mellanstark form var att undersöka om de aktuella 
priserna reflekterade all offentlig tillänglig information utöver den historiska informationen. 
Exempel på offentlig information kan vara årsredovisningar, kvartalsrapporter, information 
som företaget lämnar om bolagets utveckling och förändringar i ränteläget.86 
 
Antag att ledningen för Eriksson vet att deras kvartalsrapport är betydligt bättre än det som 
förväntas. De varken läcker ut eller utnyttjar denna positiva information, detta kan få till följd 
att marknaden reagerar snabbt vid tillkännagivandet. Kursen stiger därmed till en ny 
jämviktsnivå. Om inte alla har tillgång till informationen samtidigt kommer priserna justeras 
långsammare och det betyder att marknaden är ineffektiv i mellanstark form.  
 

 
Figur 8 – Marknadseffektivitet i mellanstark form (Källa: Egen tolkning från De Ridder, 2008, s. 101)  

 
Marknadseffektivitet i stark form 
Den starka formen for marknadseffektivitet innebär även att ”inside information” (privat) är 
inkluderat i priserna utöver offentlig och historisk information. Utifrån att alla ska ha tillgång 
till all tillgänglig information på marknaden belyser Fama att det inte ska vara en fördel att 
vara proffessionell fondförvaltare.87  
 

                                                 
85 Fama, 1970, s. 387 
86 Ibid, s. 404 
87 Ibid, s. 409 
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Figur 9 – Marknadseffektivitet i stark form (Källa: Egen) 

 
De Ridder beskriver mer utifrån Fama’s resonemang att analytiker får god insikt och 
kännedom om ett antal bolag och branscher genom sitt arbete. De träffar representanter från 
företagsledningar i hopp om att erhålla unik information om företagets utveckling. De Ridder 
belyser att ett flertal studier av fonders ansträngningar att erhålla en positiv 
avvikelsesavkastning har visat att förvaltarna för fonderna inte innehar mer information än 
andra. 88 
 
Även om hypotesen om effektiva marknader är allmänt accepterad, anser ändå ett stort antal 
aktörer att det finns möjligheter att göra arbitragevinster på de värdepapper som tillfälligt är 
under- eller övervärderade. Dessa aktörer är villiga att satsa ekonomiska resurser, i form av 
fondförvaltare, analytiker eller riskmanagementpersonal, för att hitta de tillfälliga arbitrage 
möjligheterna. Fama belyser dock att hans studie och resultat om marknadseffektivitet är en 
hypotes och att det inte finns viktiga bevis mot att hypotesen inte ska kunna användas i den 
svaga och mellanstarka formen. Det är endast i den starka formen det finns begränsade bevis 
mot att hypotesen kan användas i verkligheten. Som för alla andra hypoteser finns det alltid 
kritik och möjligheter för att modellen inte kan användas fullt ut i verkligheten. Därför finns 
det möjligheter för aktörerna som vill hitta arbitragevinsterna.89  
 
På grund av mycket diskussion och olika respons kring Famas studier om 
marknadseffektivitet, kom han med en uppdaterad artikel inom ämnet 1991. Där förändrade 
Fama namnen eller innebörden av vad testerna på de olika formerna meddelade, för att skapa 
en mer positiv bild av dem. Den svaga formen omhandlade nu både historisk information och 
avkastningens förutsägbarhet. I de två sista formerna, mellanstark och stark, förändrade han 
titel till test om tidigare studier respektive test om privat information. På så sätt hoppades 
Fama att det inte skulle bli lika mycket negativt och mer riktig diskussion kring 
marknadseffektivitet.90 Det återspeglar hur svårt det är att säga någonting helt klart om hur 
marknaderna reagerar på olik information och hur framtiden kommer att bli. 

 

                                                 
88 De Ridder, 2008, s. 103 
89 Fama, 1970, s. 388 
90 Fama, 1991, s.1576-1577 
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4. Empiri            
Beräkningar av fondernas förväntade avkastning, standardavvikelse och prestationsmått 
kommer att presenteras i kapitlet. Morningstar och SIX Telekurs, företagen som lämnat data 
till undersökningen, kommer även presenteras kort. Alla värden har förkortas till tre 
decimaler i tabellerna. 
             

 

4.1 Presentation av Morningstar 
Morningstar är ett oberoende fondinstitut som tillhandahåller information om fonder. Bodie et 
als framhåller Morningstar.se som en bra källa till information om fonder vilket gör att 
trovärdigheten för Internetkällan stärks.91 Som nämnts tidigare i metodavsnittet så vände sig 
författarna till Morningstar för att få information om fondkurserna.  
 
Fondkurserna erhölls i ett Exceldokument med fondernas stängningskurs varje dag under 
perioden 2000-01-31 till 2009-12-31. Informationen har använts för att beräkna fondernas 
förväntade avkastning, beta och prestationsmått. Som även nämnts tidigare har båda 
författarna räknat och sedan jämfört resultaten med varandra. På så sätt har de kontrollerat att 
siffrorna stämmer och resultatet är tillförlitligt.  
 

4.2 Presentation av SIX Telekurs 
SIX Telekurs är på samma sätt som Morningstar ett oberoende institut och har en vision om 
att erbjuda marknadens bredaste sortiment av system för finansiell information. SIX Telekurs 
är en del av SIX Group AB som är verksam under områdena för transaktioner, IT-tjänster och 
finansiell information. Något som har gjort SIX Telekurs kända är att de erbjuder olika 
aktörer indexberäkningstjänster på den nordiska marknaden. Jämförelseindexet SIXPRX 
erhölls från SIX Telekurs och gör det möjligt att jämföra de fonder som valts ut med den 
marknad de opererar på, den svenska marknaden.92  
 
Jämförelseindexet erhölls på samma sätt som fondkurserna från Morningstar, i ett 
Exceldokument med indexets stängningskurs varje dag under perioden 2000-01-31 till 2009-
12-31. Uträkningen gjordes på samma sätt som för fonderna, för att jämföra indexet med 
vardera fond och få fram den förväntade avkastningen, standardavvikelsen och 
prestationsmåtten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Bodie et als, 2008, s. 114 
92 http://www.six-telekurs.se/templates/pages/TextPage____73.aspx , den 9.maj 2010, kl. 14.18 
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4.3 Fondernas avkastning och standardavvikelse 
Nedan presenteras fondernas genomsnittliga avkastning och standardavvikelse per år för 
perioden 31-01-2000 – 31-12-2009. Siffrorna presenteras procentvis.  
 

Fond E (R)år E(R) - Förvaltningsavgift  σ år 

AMF Aktiefond Sverige 6,647 6,247 21,581 

SEB Sverigefond 0,664 -0,636 22,413 

Swedbank Robur Sverigefond 2,371 0,971 22,479 

Handelsbankens Sverigefond 0,244 -1,256 23,283 

HQ Sverigefond 3,998 2,599 20,395 

Nordea Sverigefond 0,425 -0,995 22,978 

Länsförsäkringar Sverigefond 0,822 -0,478 22,559 

Catella Reavinst 2,901 1,401 25,829 

Folksams Aktiefond Sverige 1,202 0,502 22,575 

Skandia Aktiefond Sverige 2,061 0,661 21,266 

SIXPRX 5,586 5,066 21,640 

 
Tabell 2 – Presentation av fonderna (Källa: Egen) 

 
Som kan utläsas från tabellen så är det bara AMF Aktiefond Sverige som överträffar index. 
AMF hade en förväntad årlig avkastning på 6,65 procent per år, medan SIXPRX hade 5,59 
procent. Även efter att ha justerat för förvaltningskostnader överträffar AMF index. 
Standardavvikelsen för alla fonder och index ligger mellan 20,4 och 25,8, vilket innebär att 
risken har varit relativt hög under perioden. Det kan förklaras av att två större finansiella 
kriser, 11.september och finanskrisen, inkluderas i tidsperioden. Sätt utan förvaltningsavgift 
har alla fonderna en positiv avkastning per år, men fyra stycken av fonderna går med förlust 
om förvaltningsavgiften inkluderas i beräkningen. Handelsbanken är den aktiefond som har 
gått med störst förlust, med ett negativt värde på -1,25 procent per år justerat för 
förvaltningskostnader.   
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Figur 10 – Fondernas E(R) per år (Källa: Egen) 

 
I Figur 10 kan ses att skillnaderna på avkastningen är stor när förvaltningsavgiften inkluderas 
i beräkningen, speciellt bland de fonder med hög förvaltningsavgift, som Handelsbanken och 
Catella med en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år. Med tanke på att avkastningen var 
relativt låg för perioden, blir skillnaderna tydligare då några fonder hamnar på minussidan.  
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4.4 Fondernas värde utifrån prestationsmåtten 
Nedan redovisas resultaten av prestationsmåtten. Som nämnts i teorikapitlet eftersträvar 
investeraren ett positivt värde på riskmåtten, Sharpe, Jensen och Treynor, då detta visar att det 
är fördelaktigt att investera i fonden i förhållande till risken som tas. Beta visar dock hur 
fonden rör sig i förhållande till marknaden, där marknadens beta är lika med 1.  
 

Fond Beta Sharpe kvoten Jensens Alfa Treynorkvoten 

AMF Aktiefond Sverige 0,934 0,108 0,011 0,024 
SEB Sverigefond 1,0119 -0,163 -0,049 -0,036 
Swedbank Robur Sverigefond 1,0175 -0,087 -0,032 -0,019 
Handelsbankens Sverigefond 1,045 -0,175 -0,054 -0,039 
HQ Sverigefond 0,895 -0,016 -0,015 -0,004 
Nordea Sverigefond 1,034 -0,169 -0,052 -0,038 
Länsförsäkringar Sverigefond 1,013 -0,155 -0,048 -0,035 
Catella Reavinst 1,146 -0,055 -0,029 -0,012 
Folksams Aktiefond Sverige 1,021 -0,138 -0,044 -0,031 
Skandia Aktiefond Sverige 0,957 -0,106 -0,035 -0,024 
SIXPRX 1 0,058 0 0,013 

 
Tabell 3 – Resultat av prestationsmåtten (Källa: Egen) 

 
Som kan utläsas av tabellen har jämförelseindexet, SIXPRX, ett betavärde lika med 1, 
eftersom SIXPRX representerar marknaden i undersökningen. Jensens Alfa mäter hur 
avkastningen till vardera portfölj är jämfört med marknadsportföljen. Det är endast ett positivt 
alfavärde som visar en portfölj det är lönsamt att investera i. Eftersom marknadsportföljen är 
representerat av SIXPRX har den ett Alfavärde lika med 0.  
 
I tabell 4 presenteras prestationsmåtten justerade för förvaltningsavgiften. SIXPRX justeras 
även för förvaltningsavgiften, som beräknades till 0,52 procent per år. Detta är ett genomsnitt 
av förvaltningsavgiften till alla indexfonderna inom kategorin ”Sverige” hos Morningstar.    
 

Fond Sharpe kvoten Jensens Alfa Treynorkvoten 

AMF Aktiefond Sverige 0,089 0,007 0,02 
SEB Sverigefond -0,221 -0,062 -0,049 
Swedbank Robur Sverigefond -0,149 -0,046 -0,033 
Handelsbankens Sverigefond -0,24 -0,069 -0,053 
HQ Sverigefond -0,085 -0,029 -0,019 
Nordea Sverigefond -0,231 -0,066 -0,051 
Länsförsäkringar Sverigefond -0,213 -0,061 -0,047 
Catella Reavinst -0,113 -0,044 -0,025 
Folksams Aktiefond Sverige -0,169 -0,051 -0,037 
Skandia Aktiefond Sverige -0,172 -0,049 -0,038 
SIXPRX (indexfond) 0,034 -0,005 0,007 

 
Tabell 4 – Prestationsmåtten justerade för förvaltningsavgiften (Källa: Egen) 

 
Endast små skillnader kan ses efter att prestationsmåtten är justerade för förvaltningsavgiften. 
AMF har fortfarande ett positivt värde hos alla måtten, medan resterande fonder får ett mer 
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negativt värde än tidigare. Detta betyder att dessa fonder blir ännu mindre attraktiva att 
investera i.  
 
Diagrammet nedan visar en mer översiktlig bild av fondernas betavärde. 
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Figur 11 – Fondernas Betavärde (Källa: Egen) 

 
Det är endast AMF, HQ och Skandia som har ett betvärde som är <1, vilket betyder att de 
svänger mindre än marknaden. Detta innebär att fonderna har lägre volatilitet än index, vilket 
även kan ses på fondernas standardavvikelse. De resterande fonder har ett betavärde som är 
>1, som betyder att de svänger mer än marknaden. Detta innebär att fonderna har högre 
volatilitet än index. 
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Figur 12 – Fondernas prestationsmått (Källa: Egen) 

 
Prestationsmåtten, Sharpe, Jensen och Treynor, visar att det endast är AMF som får ett 
positivt värde, vilket innebär att det är ett fördelaktigt investeringsalternativ i förhållande till 
risken. Detta stämmer bra överrens med att AMF är den enda fonden som har en högre 
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förväntad avkastning jämfört med index (marknaden). I förhållande till prestationsmåtten så 
hamnar alla fonderna förutom AMF på ett negativt värde hos alla mått. Detta visar att det inte 
är fördelaktigt att investera i några av fonderna jämfört med indexet.  
 

4.5 Effektiva Fronten 
Alla värden om förväntad avkastning i Figur 13, om den effektiva fronten, är justerade för 
förvaltningsavgiften.   
 
Markowitz benämner de portföljer som ger bäst förväntad avkastning i förhållande till risk för 
effektiva portföljer. I Figur 13 kan ses att två fonder ligger efter den effektiva fronten, AMF 
med en förväntad avkastning på 6,247 procent och HQ på 2,599 procent. SIXPRX är punkten 
strax under AMF och har en förväntad avkastning på 5,066 procent.   
 

 
 
Figur 13 – Effektiva fronten (Källa: Egen) 

 
AMF har högst förväntad avkastning med en något lägre risk än SIXPRX, och HQ har den 
lägsta risken med en avkastning som är betydligt lägre än AMF och SIXPRX. Det är 
intressant att en stor del av fonderna hamnar långt bort från den effektiva fronten, vilket 
innebär att fonderna inte är fördelaktiga att investera i. Figur 13 visar även att fonderna med 
lägst avkastning är de med högst standardavvikelse (risk). Samtidigt är det fyra av fonderna 
som har en förväntad avkastning som är lägre än noll, vilket betyder att investeraren förlorar 
på att investera i fonden.   
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5. Analys            

I kapitlet kommer det material som samlats in att analyseras och jämföras med den teoretiska 
referensramen som presenterats i kapitel 3. 
             
 

5.1 Hur presterar fonderna jämfört med index? 
Hela 98 procent av Sveriges befolkning sparar i fonder, vilket betyder att fondsparande är en 
viktig faktor för svenska befolkningens sparande. Det som undersökts i uppsatsen är hur aktivt 
förvaltade fonder presterar jämfört med indexfonder, representerat av ett jämförelseindex. Det är 
en relevant undersökning då förvaltningsavgiften har stor inverkan på sparandet. Fondbolagens 
Förening uppmärksammar att hela 73 procent av dem som sparar direkt i fonder inte känner 
till avgifterna eller är medvetna om att förvaltningsavgiften är borttagen när avkastningen 
redovisas. Detta kan tänkas som en medverkande orsak till att så många väljer att spara i 
aktivt förvaltade fonder istället för indexfonder.  
 
Om denna studie jämförs med Lundgren et al’s 2009, som endast omfattar två 
undersökningsår, så kan ses att denna studie över en tioårsperiod har betydligt lägre 
avkastning på fonderna. Lundgren et al’s undersökning gav avkastningar mellan 20 och 30 
procent året 2006 och mellan -35 och -43 procent året 2008. Det är betydligt högre och lägre 
än denna studie som gav avkastningar mellan 0,2 och 6,6 procent över en tioårsperiod, när det 
inte gjorts justering för förvaltningsavgift. På så sätt kan ses att över en tioårsperiod har 
studien hamnat mitt emellan resultaten som Lundgren et al’s studie visade. Båda studierna 
visar dock att aktivt förvaltade fonder inte genererar i en bättre avkastning än index. 
 
Denna studie visar att endast en nationell aktivt förvaltad fond överträffar index, något som 
även kan styrkas med Fortin et al’s undersökning. Fortin et al’s studie visar dock att 
internationellt diversifierade aktivt förvaltade fonder överträffar index något som kan bero på 
att investeraren då diversifierar sig på den internationella marknaden som betyder att riskerna 
sprids på en större marknad. Därför om en nationell marknad som innehåller en eller fler av 
aktierna i den aktivt förvaltade fonden drabbas av ett kursfall, så betyder inte det att hela 
fonden drabbas. Om en nationell marknad faller, så vill förmodligen en annan öka, något som 
jämner ut skillnaderna mer. Även om investeraren har spridit riskerna mer på en internationell 
marknad så jämförs också fonden med ett internationellt marknadsindex som ska representera 
den marknad som fonden presterar på. Utifrån att marknaden är större finns det fler aktier att 
välja bland och detta kan tolkas som en medverkande orsak till Fortin et al’s resultat där de 
aktivt förvaltade fonderna presterar bättre än sitt jämförelseindex.  
 
Om Fortin et al’s studie jämförs med Cumby et al’s studie visar de olika resultat eftersom 
Cumby et al kom fram till att deras internationella aktivt förvaltade fonder inte överträffade 
index. Detta är ett bra exempel på att marknaden inte går att förutspå och att de inte är 
effektiva som Fama lyfter fram i sin studie om marknadseffektivitet. Fortin et al’s studie 
omhandlar dock hela perioden mellan 1976-2000 och 831 fonder, medan Cumby et al’s studie 
endast omfattar åren mellan juni 1982 och juni 1988 och endast 15 fonder. Därmed tolkas att 
Fortin et al’s studie visar en mer rättvisande bild på grund av en längre period och betydligt 
fler fonder som har medräknats. Även Redman et als studie visade olika resultat där några 
överträffade index och andra inte. Men de belyser dock att det finns potentiella 
diversifieringsfördeler om investeraren väljer att satsa på den globala marknaden. Utifrån 
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detta tolkas att investerare borde satsa på aktivt förvaltade fonder som opererar på den 
internationella marknaden för att kunna överträffa index. Det kan även tolkas som en 
anledning till att endast en fond övertraffade index i denna studie med fonder från den 
inhemska marknaden i Sverige. Frågan blir då om fonder med en internationell inriktning 
hade kunnat överträffa sitt index på grund av mer diversifiering, men det blir endast 
spekulationer.  
 
Om vi jämför våra resultat med Sparreus et al, kommer båda fram till att det inte är lönsamt 
att placera i fonder, respektive aktivt förvaltade fonder. Det intressanta är att Sparreus et al 
underökte perioden 2002-2006 som representerade negativa börsår efter 11.september 2001. 
De samma åren täcks av vår undersökning, och frågan är om vi hade kommit fram till 
likadana resultat om vi hade valt en annan tidsperiod med en mer positiv trend. Det är just 
detta som är grejen med aktiemarknaden, vi vet aldrig vad som kommer att hända och därför 
väljer många att investera där. Här kommer Von Neumann et al sina grundprinciper om 
riskaversion in i bilden. De människor som Bell beskriver som risksökande, är dem som 
framförallt väljer denna marknad eftersom risken i vanliga fall är stor. Det är personer som 
gärna tar på sig mer risk för att vinna. Citatet från Bell ”more money is better than less” 
känner vi passar bra in för dem som väljer att investera i framförallt aktier. Eftersom 
fondmarknaden ska vara ”säkrare” är det inte endast risksökande som väljer att satsa här, men 
även riskneutrala och riskaverta, beroende på vilken grad av risk som är presenterade för de 
olika valen. Men som vi kommit fram till i uppsatsen, att vi inte kan förutspå hur marknaden 
utvecklas och ger för avkastning, så finns det alltid en risk och då beror det på personen om 
man väljer att investera eller inte. En fondförvaltare kan aldrig lova någon avkastning, han 
kan endast ge prognoser för vad han tror kommer att hända.  
 

5.1.1 Den förväntade avkastningen 

På grund av de två finansiella kriserna som drabbade marknaden under tioårsperioden som 
valdes i studien, förväntades en låg avkastning på fonderna. Det är endast AMF Aktiefond 
Sverige som genererar en högre avkastning än index, även efter att avkastningen har justerats 
för förvaltningsavgiften. AMF hade då en förväntad avkastning på 6,247 procent, medan 
SIXPRX hade en förväntad avkastning på 5,066 procent. HQ hade en avkastning på 2,599 
procent per år och de åtta resterande fonderna hade en avkastning (justerats för 
förvaltningsavgift) som låg mellan – 1,25 och 1,4, vilket är betydligt lägre i förhållande till 
indexfonden och AMF. Något som även är intressant är att alla fonderna har en positiv 
avkastning innan justeringen för förvaltningsavgiften. Efter justeringen är det fyra av 
fonderna som hamnar på minus, vilket betyder att investeraren går med förlust på sitt 
sparande. Det är intressant med tanke på att förvaltningsavgiften är borttagen när fondbolagen 
presenterar avkastningen för sina fonder. Fondbolagen borde därför redovisa fondernas 
förväntade avkastning justerad för förvaltningskostnader när de presenterar olika 
fondalternativ. Detta för att uppmärksamma småspararna på den verkliga avkastningen som 
fonden genererar.  
 
De fonder med lägst förväntad avkastning är även de med högst risk, något som verkligen 
visar att förvaltningsavgiften fondbolagen kräver inte är berättigad. Utifrån Bell’s resonemang 
där han framhäver att de flesta människor är riskaverta och vill undvika risk, vill de flesta 
avstå från fonder med låg avkastning och hög risk. Detta innebär att indexfonder är det bästa 
alternativet i denna undersökning. Dahlquist et al kom däremot fram till att det är de fonder 
med lägst avgift som presterar bäst, det stämmer även bra i denna studie där AMF, som 
presterar bäst, har lägst förvaltningsavgift på 0,4 procent. I sin studie kom de dock fram till att 
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indexfonder är ett sämre alternativ än aktiv förvaltning, något som inte kan instämmas i denna 
undersökning. Detta anses vara ett bra exempel på att börsen rör sig slumpmässigt och inte 
ska gå att förutspå, därmed ger det olika resultat i undersökningar som gjorts tidigare. Därför 
är det några förvaltare som lyckas och andra som misslyckas i sitt försök på att överträffa 
index.  
     
Fokus genomförde en stor granskning 2006 av vad de största Sverigefonderna gav för 
avkastning de senaste åren jämfört med avkastningen på 10 000 portföljer bestående av ett 
slumpmässigt urval av aktier från Stockholmsbörsens A-lista. Granskningen visade att 
förvaltare inte lyckas bättre än enskilda investerare. Eftersom studien jämförde aktiv 
förvaltning med enskilda investerare kan anses att professionella förvaltare inte har någon 
fördel, på grund av att börsen rör sig slumpmässigt och att marknaden inte ska gå att förutspå. 
Detta är även något som denna studie visar exempel på. Detta resonemang sammanfaller även 
med resultaten från Sparreus et al studie, där det visade sig att det inte finns något samband 
mellan en fonds avgift och dess avkastning. Detta med tanke på att förvaltare tar ut en hög 
avgift, i förhållande till indexfonder, utan att kunna garantera högre avkastning.  
 
I vår undersökning kan vi se ett negativt sammband mellan förvaltningsavgiften och 
avkastningen. Handelsbanken är den fond som har gått med störst förlust, med ett negativt 
värde på -1,25 procent per år justerat för förvaltningskostnader. Handelsbanken och Catella 
var de två fonder med högst förvaltningsavgift, men även de två fonder som har presterat 
sämst. AMF Aktifond var den fond med lägst förvaltningsavgift, 0,4, men även den enda fond 
som presterade bättre än index.   
 
Kacperczyk et al kom i sin studie fram till att de väldiversifierade fonderna, som även var 
relativt lika med marknadsportföljen, presterade sämre än de portföljer som hade en låg 
representation av industrier i sin fond. Även denna studie visar att de flesta fonderna följer 
marknaden och de som varierar mest från marknaden har högre avkastning än de resterande 
fonderna. AMF och HQ som ligger efter den effektiva fronten och har högst avkastning på 6,2 
respektive 2,6 procent (justerat för förvaltningsavgift) är de fonder som ligger längst bort från 
marknaden med ett betavärde på 0,93 respektive 0,89.  
 

5.1.2 Den Effektiva Fronten och Marknaden 

I Figur 13, som visar den effektiva fronten, kan ses att AMF Aktiefond Sverige ligger på 
ungefär lika risk som SIXPRX, men AMF har en högre förväntad avkastning. Här kan tydligt 
ses att den fond med lägst varians inte behöver vara den med högst förväntad avkastning som 
Markowitz beskriver inom portföljteorin. Detta på grund av att HQ har lägre avkastning och 
lägre risk än AMF. I studien kom det fram att både AMF och HQ ligger efter den effektiva 
fronten, men med olika förväntad avkastning och risk. Utifrån vilken risktyp investeraren är 
kan personen välja vilken fond som det borde investeras i. En riskavert person väljer HQ 
Sverigefond framför både Indexfonden, representerat genom SIXPRX, och AMF Aktiefond 
Sverige, eftersom den har en lägre risk och ligger efter den effektiva fronten. Den riskneutrala 
vill vara indifferent mellan valen, eftersom det bara skiljer lite över 1 procent mellan risken 
bland HQ och AMF/SIXPRX och de två fonderna ger över dubbel så hög avkastning som 
HQ. En riskälskare hade valt den fond med högst risk och avkastning, i detta fall anses det 
vara AMF eftersom den ger högst avkastning och risken är relativt lika med SIXPRX. I 
förhållande till prestationsmåtten borde investeraren välja AMF Aktiefond Sverige, på grund 
av att det är den enda fonden som är fördelaktig att investera i jämfört med marknaden 
(SIXPRX).  
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Fama tar upp resonemanget att alla ska ha tillgång till samma information i en effektiv 
marknad och därför blir det ingen fördel att vara professionell fondförvaltare. Han belyser att 
ett flertal studier av fonders ansträngningar att erhålla en positiv avvikelseavkastning har visat 
att förvaltarna inte innehar mer information än andra. Då aktiekursen följer en ”random walk” 
medför det att analytiker som försöker förutsäga aktiekursen inte har något stöd i den 
akademiska forskningen. Detta är något som kan styrkas genom denna studie där endast en av 
tio fonder lyckades överträffa index. Fyra av fonderna som var aktivt förvaltade lyckades 
även gå med förlust när förvaltningskostnaderna hade dragits bort.  
 

5.1.3 Prestationsmåtten 

CAPM är en av de mest accepterade inom vetenskapliga studier på grund av sin praktiska 
användbarhet. Perold nämner fyra förutsättningar för att CAPM ska fungera, till exempel att 
marknaden ska vara effektiv och alla ska ha tillgång till samma information. Eftersom den 
perfekta marknaden inte existerar medför det att CAPM inte ger en rättvisande bild på 
verkligheten. Både Jensens Alfa och Treynorkvoten anknyter till CAPM och därför är det 
viktigt att komma ihåg att beräkningarna endast är en tillnärmande bild på verkligheten. 
Friend and Blume belyser att om marknaden är perfekt och i jämvikt, skulle tillgångarna ha 
haft rätt pris från början och möjligheter för onormala vinster hade inte funnits. 
 
Bodie et als framhäver viktig kritik mot Treynor- och Sharpekvoten, där Treynorkvoten 
endast är relevant för en stor portfölj medan Sharpekvoten är mest lämplig på en mindre. 
Eftersom uppsatsen inte omfattar hur väldiversifierade fonderna är, kan inte författarna avse 
vilka riskmått som är mest lämpliga. Som kan utläsas från tabell 3 och 4, är det inte stora 
skillnader på prestationsmåtten när de har justerats från förvaltningsavgiften. När fonderna 
har justerats blev värdena mer negativa, förutom AMF, vilket innebär att de inte är lönsamma 
att investera i. AMF har ett positivt värde hos alla prestationsmått både före och efter, som 
betyder att det är fördelaktigt att investera i fonden. Utifrån att skillnaderna inte är stora och 
ger relativt lika resultat för både Treynorkvoten och Sharpekvoten, så anser författarna att det 
inte påverkar slutsatsen i uppsatsen. 
 
Betavärdet visar hur mycket en tillgångs avkastning tenderar att förändras när avkastningen 
på en marknadsportfölj förändras. Det är fler av fonderna som har ett betavärde som är runt 1, 
vilket betyder att fonden svänger lika med marknaden och indexfonden. Detta visar att det är 
mer lönsamt att investera i en indexfond, eftersom förvaltningsavgifterna är lägre. Ett tydligt 
exempel är Handelsbanken Sverigefond, som har ett betavärde på 1,045 och förväntad årlig 
avkastning på -1,256 procent, jämfört med marknadsindex som har en förväntad årlig 
avkastning på 5,066 procent. Vem vill betala extra för att få samma jobb gjort som en dator  
(som förvaltar indexfonden) kan utföra billigare? 
 
Butler belyser att de flesta investerare idag väljer att investera på den inhemska marknaden på 
grund av att de inte känner till den utländska. Detta medför att marknadsrisken endast gäller 
för den inhemska marknaden. För att få högre avkastning på portföljen och sprida riskerna 
ytterligare kan investerarna välja att diversifiera sig på den globala marknaden. Genom att 
göra detta blir inte investeraren sårbar om det sker förändringar endast på den svenska 
marknaden. Detta blir däremot en ny fråga som inte kommer att diskuteras närmare i denna 
studie. 
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Gavelin et al menar att ett positivt alfa kan tyda på en exceptionell förmåga att hitta 
undervärderade aktier. AMF är den enda fonden med ett positivt alfavärde, vilket tyder på att 
fondförvaltaren lyckats väl med sina investeringar. Då det endast är en av tio fondförvaltare 
som har lyckats med detta, kan det tyda på att förvaltarens lyckade resultat beror på slumpen, 
precis som för apan under aktie SM 1993. Det att investeraren måste ta risker är anledningen 
till att det är en spännande och intressant marknad för investerare. Om det inte hade varit 
nödvändigt att ta risker, ville det inte varit någon anledning till att göra det. Det blir lite som 
att spela på lotto eller köpa trisslotter. Den som köper lotten vet inte om den vinner, men 
investeraren kan vinna mycket mer än det som investerats i den/de. Detta är något vi känner 
går igen efter att vi jämfört flera olika uppsatser och undersökningar som tagit för sig olika 
tidsperioder, marknader och fonder. Beroende på urvalet får alla olika resultat och ingen kan 
säga med säkerhet vad som är lönsam investering. Det enda författarna kan komma fram till 
är vilka alternativ som har varit lönsamma och inte. Det är just därför vi tror att investerare, 
främst risksökande, väljer aktiemarknaden. Därför kan vi bara utvärdera marknaden som har 
varit och konkludera med vad som har varit utfallet med våra fonder jämfört med den 
indexfond vi valt. Vi kan inte säga något om hur det kommer att bli, men endast göra 
antagelser om vad vi tror kan hända vidare, sen är det upp till investerare att välja hur 
pengarna ska investeras eller inte. 
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6. Slutsats           

I kapitlet kommer det material som samlats in och beräknats att analyseras och jämföras med 
den teoretiska referensramen som presenterats i kapitel 3. 
             
 

6.1 Slutsats 
Huvudsyfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktivt förvaltade fonder presterar jämfört 
med indexfonder, när avkastningen har justerats för förvaltningsavgiften. Indexfonden 
representeras av ett jämförelseindex och studien omfattar en tioårsperiod, 2000-2009.  
Endast en av tio aktivt förvaltade fonder överträffar index, därmed dras slutsatsen att 
indexfonder är ett bättre investeringsalternativ än aktivt förvaltade fonder. Eftersom nio av 
fonderna underpresterade i förhållande till index både före och efter justeringen för 
förvaltningsavgiften, kommer det fram att det är mer lönsamt att investera i en indexfond med 
lägre förvaltningsavgifter. Det var endast en fond som hade positiva värden på 
prestationsmåtten, alla resterande fonder hade negativa värden som visar att de inte är lönsamt 
att investera i, något som även styrkar slutsatsen. Samtidigt har fler av fonderna ett betavärde 
som ligger runt 1, vilket betyder att fonden presterar lika med marknaden. Alltså investerar 
några av de aktivt förvaltade fonderna lika med indexfonden.  
 
En annan slutsats som kan dras är att en investerare aldrig kan vara säker på att få en positiv 
avkastning på den fond eller de fonder som investerats i, men å andra sidan kan investeraren 
ha ”tur” och få en hög avkastning på en fond som egentligen sägs inte vara lönsam. Apan som 
vann aktie-SM är ett bra exempel på att det är slumpmässigt vilka aktier och fonder som ger 
en hög avkastning. Det går inte att förutsäga vad som ska hända i framtiden, forskare kan 
endast göra prognoser där det kommer fram vad de tror kommer att hända. Det är just därför 
aktiemarknaden är populär och en spännande plats att investera på, eftersom investeraren 
måste ta risker, det gör något med människan. Det är motivationen i det hela! 
 
 
Delsyfte: Är den höga förvaltningsavgift fondbolagen tar ut berättigad om de inte presterar 
bättre än index? 
Resultatet visar därmed att den högre förvaltningsavgiften som fondbolagen kräver från sina 
kunder inte är berättigad. Varför ska en kund betala avgifter för en tjänst som inte genererar 
mer än en indexfond med lägre avgift? 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Ankarstrand nämner att fonder som sparform inte kräver stora kunskaper om börsen och det 
är anledningen till att många väljer denna. När det kommer fram i studien att indexfonder är 
ett bättre alternativ utan att det behövs mer kunskap, undrar författarna varför inte fler väljer 
indexfonder? Beror det på att befolkningen inte är medveten om dem, eller beror det på andra 
aspekter? Detta skulle vara intressant att undersöka, genom att fråga privatpersoner om deras 
sparande och vetskap om fonder.   
 
Det skulle vara intressant att göra en undersökning där författarna ser ur en förvaltares 
perspektiv på de resultat som kommit fram i uppsatsen eftersom det finns fler forskare som 
kommit fram till samma slutsats, att indexfonder är bättre. Vad har förvaltare för synpunkter 
och motiveringar kring sina rekommendationer till sina kunder?   



 45 

 
Det som kunde ses i undersökningen var att alla fonderna hade en positiv avkastning innan de 
justerades för förvaltningskostnaderna, det är även den informationen som redovisas för 
fondspararna. Då undersökningen visar att indexfonder är det bättre alternativet innebär detta 
att fond-i-fond är ett ännu sämre placerings alternativ än en aktivt förvaltad fond, då 
förvaltningsavgiften tas ut dubbelt. Hur kan fondbolagen då motivera sina kunder att välja en 
fond-i-fond när den ger en så kallad dubbel förvaltningsavgift? Eftersom en investerare då får 
en dubbel förvaltningsavgift, skulle det även vara intressant att se frågan ur en förvaltares 
perspektiv. Vad har de för synpunkter och motiveringar för att rekommendera en kund att 
välja en fond-i-fond? 
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