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Abstrakt  

Bakgrunden till studien är att fondsparandet i Sverige växt mycket som sparform. Detta 

har även gjort att utbudet av fonder ökat samtidigt som frågeställningen kring vilket 

fondalternativ som ger bäst avkastning kvarstår. Är det så att det finns ett samband 

mellan kostnaden att spara i fonder, den så kallade förvaltningsavgiften, och den 

avkastningen som fonderna genererar? Denna studie är avgränsad till att se om det finns 

ett samband mellan så kallade Sverigefonders förvaltningsavgifter och den avkastning 

fondförvaltare presterat.  

 

Undersökningen är kvantitativ studie av 57 Sverigefonders prestation mellan 2012-01-

01 och 2016-03-31. För att en fond ska klassas som Sverigefond krävs det att fondens 

kapital huvudsakligen är investerat i svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan fondförvaltarnas 

förvaltningsavgifter och den avkastningen som de presterat. För att undersöka 

prestationen har studien använt Single-indexmodellen och Jensen Alpha. För att se om 

samband fanns har det utförts regressioner i programmet Stata. Regressionen har använt 

fyra variabler för att förklara värdet på Jensen Alpha. De fyra variablerna som användes 

vid regressionen var förvaltningsavgift, fondförmögenhet samt två binära variabler för 

indexfond och småbolagsfond.  

 

Resultatet av undersökningen visade inget signifikant samband mellan 

förvaltningsavgiften och värdet på Jensen Alpha som använts för att mäta 

fondförvaltarens prestation. I undersökningen visade regressionen att det fanns ett 

signifikant positivt samband mellan om fonden varit en småbolagsfond eller inte och 

värdet på Jensen Alpha. Detta tolkas som att inriktningen hos Sverigefonden har 

påverkat avkastningen som fondförvaltaren presterat.  

Resultatet som presenteras i studien liknar resultat som publicerats i tidigare studier på 

området. Det som skiljer denna studie från tidigare studier på området är tidsramen som 

undersöks samt de avgränsningar som gjorts i undersökningen.  

 

  



 3 

 

Innehållsförteckning  

Introduktion 4 
Syfte 4 
Avgränsningar 5 

Tidigare studier 5 

Teoretisk bakgrund 7 
Single-Indexmodellen 7 
Jensen measure 8 
Effektiva marknadshypotesen 9 
Sharpe ratio 11 

Metod 11 
Datainsamling och urvalskriterier 12 

Empirisk modell 13 

Resultat 15 

Diskussion 21 

Källor 24 

Appendix 26 
Bilaga 1. 26 
Bilaga 2. 28 
Bilaga 3. 30 
Bilaga 4. 31 

 
 
 

  



 4 

Introduktion  

Investeringar i fonder blir allt vanligare bland svenska folket. Sedan pensionssystemet 

reformerades har idag över 80 procent av den svenska befolkningen kapital placerat i 

olika fonder om premiepensionen inte inkluderas. Räknas premiepensionen med skulle 

alla svenskar som är en del av pensionssystemet vara fondsparare (Fondbolagen 2016). 

Aktiefonder utgör idag 56 procent av det totala fondsparandet och intresset för så 

kallade indexfonder har ökat kraftigt sett till de senaste åren. Sverige- och globalfonder 

är andra alternativ som framförallt lockat investerare den senaste tiden. För att 

exemplifiera denna explosionsartade utveckling av fondsparande som skett i Sverige, 

till följd av diverse reformer, så bestod svenskt sparande år 1980 till 0,4 procent av 

fonder. 2015 var denna siffra 35 procent (Fondbolagen 2016). Fonderna har framförallt 

tagit andelar av sparandet från sparkonton och obligationer (Fondbolagen 2016). Att 

personer i större utsträckning har valt att spara i fonder istället för på sparkonto är delvis 

på grund av det rådande ränteläget i Sverige, men även för att Sverige sedan 1980 sett 

en kraftig värdeutveckling på börsen som lockat till att byta sparmetod (Fondbolagen 

2016). Även det faktum att valmöjligheterna bland fonder och deras 

investeringsområden breddats otroligt har stärkt denna utveckling. 1980 var det nästan 

uteslutande Sverigefonder som gick att investera i, idag är valmöjligheterna desto fler 

där vi kan investera i fonder som specialiserat sig på industrier, länder eller världsdelar. 

Samtidigt som det blivit fler och fler typer av fonder har det även blivit fler förvaltare 

på marknaden (Fondbolagen 2016). Dessa förvaltare tar ut en så kallad 

förvaltningsavgift för att förvalta fonden och dessa avgifter varierar mellan olika fonder 

och förvaltare. Är det så att priset det kostar att spara i fonden speglar den avkastningen 

du som investerare får ut? I denna studie kommer relationen mellan avgifterna som 

fondförvaltare tar ut och deras prestation att undersökas.  

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka svenska aktiefonders prestation mellan 2012-01-01 och 

2016-03-31 för att se om det finns ett samband mellan fondförvaltarnas avgifter och 

deras Jensen Alpha.  

 

Efter att ett resultat gällande samband är klarlagt kommer studien analysera om det 

funnits förvaltningsstrategier som gjort att fonder presterat höga värden på Jensen 
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Alpha. Detta är intressant ur ett investeringsperspektiv då det kan förklara vad som varit 

den mest lönsamma strategin för investeringar under tidsperioden som undersökts.  

Avgränsningar  

Studien har avgränsats till att endast innefatta svenska aktiefonder med över 90 procent 

av fondens kapital investerat i regionen Sverige. Fonderna fick heller inte ha avgifter 

kopplade till annan valuta än den svenska kronan. Dessa avgränsningar gjordes för att 

skapa en så homogen grupp Sverigefonder som möjligt. Totalt 57 fonder uppfyllde 

avgränsningarna och det datamaterial som används i undersökningen är insamlat per 

kvartal vilket ger undersökningen totalt 17 observationer per fond.  Mer om 

avgränsningarna som gjorts kommer under avsnittet Metod.  

Tidigare studier  

Nedanför presenteras tre stycken tidigare studier, två handlar om Sverigefonder och 

deras avkastning. Den tredje studien behandlar framförallt ämnena riskjusterad 

avkastning och den effektiva marknadshypotesen. De två undersökningarna på 

Sverigefonder skiljer sig åt både till hur studierna utförts och till det resultat som 

presenteras. Den sista studien jag valt att presentera är skriven av William F. Sharpe 

som blev tilldelad Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels 

minne för sin modell som mäter den riskjusterade avkastningen på en fond eller 

tillgång.  

 

Flam och Vestman (2014) undersöker i sin studie om det är skicklighet som får ett antal 

fonder att prestera bättre än övriga samt om deras prestationer håller i sig över tid. Det 

vill säga att de fondförvaltare som presterat bättre än marknaden i denna tidsperiod är 

troliga att fortsätta prestera bättre än övriga marknaden även under nästa tidsperiod. 

Tidigt i rapporten nämns att det mesta av de empiriska undersökningarna av den 

amerikanska marknaden stödjer den effektiva marknadshypotesen, någon som 

författarna vill testa om det stämmer även för den svenska fondmarknaden. 

Undersökningens resultat visar att cirka var femte fond presterat bättre än index. 

Resultatet visade även att den huvudsakliga orsaken till bra avkastningen inte var 

skicklighet hos förvaltaren, utan tursamma placeringar. Författarna skriver även i 

rapporten att en handfull av fonderna presterat så dåligt att de inte anser att enbart otur 

kan ha orsakat detta. Författarnas tolkning av resultatet är att personer som vill investera 
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på den svenska fondmarknaden skulle fått ut likvärda resultat av att placera sitt kapital i 

så kallade indexfonder istället för i de dyrare fonderna med aktiv förvaltning. Detta 

eftersom de aktivt förvaltade fonderna enligt deras undersökning inte presterat avsevärt 

bättre än indexfonderna över tid, men kostat mer att spara i.  

 

Engström (2004) studerar den svenska fondmarknaden med ett nytt mått för att 

utvärdera den aktiva förvaltningen. Det nya måttet skiljer på de strategiska och taktiska 

besluten fondförvaltarna tar för att se skillnader i förvaltningen. Definitionen författaren 

gör av strategiska och taktiska beslut är att de strategiska besluten är investeringsbeslut 

som håller i mer än ett år. De taktiska besluten är de investeringsbeslut som håller 

mindre än ett år. Resultatet av studien är att fondförvaltarna i genomsnitt skapar ett 

positivt värde på alpha. Detta resultat går emot mycket av den forskning och teori som 

finns på området och betyder att fondförvaltarna skapar ett positivt värde på avkastning 

gentemot indexfonder. Resultatet finner även en positiv korrelation mellan den så 

kallade tradingaktiviteten, frekvensen fondförvaltaren köper och säljer aktieinnehavet i 

fonden, och dess avkastning. Sambandet säger att fondförvaltare som handlar mer också 

skapar högre avkastning. Artikeln kritiserar även Jensen Alpha och menar att det den 

ger upphov till statiska fel. Engström nämner i sin studie ett flertal studier där detta 

statiska fel adresserats för att ge mer korrekta resultat. Dessa argument bemöts under 

diskussionsdelen av min studie.  

 

Sharpe (1966) avser i sin rapport att empiriskt testa ett arbete gjort av Jack L. Treynor. 

Treynor hade vid tiden tagit fram ett nytt mått för att prediktera riksjusterad avkastning 

hos fonder, det så kallade Treynorindexet. Det Sharpe använder för att testa Treynors 

modell empiriskt är ett datamaterial på 34 fonders prestation mellan åren 1944 och 

1963. Datamaterialet som används är uppdelat så att åren 1944 till 1953 jämförs mot 

åren 1954 till 1963 för att se om modellerna predikterar framtida avkastning på ett 

korrekt sätt. Sharpe jämför Treynors modell för att räkna ut den riskjusterade 

avkastningen med vad som senare kom att kallas för Sharperation. Skillnaden mellan de 

båda modellerna i att räkna fram den riskjusterade avkastningen är att Treynor använder 

fondens betavärde för att bedöma vilken risk fonden tagit, medan Sharpe använder 

fondens volatilitet. Betavärdet beräknas genom att mäta fondens rörelser mot 

rörelsemönstret av ett index och sedan räkna fram hur mycket rörelserna korrelerar med 

varandra. Värdet på beta kan därför skilja sig beroende på vilket index fonden jämförts 
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med. Sharperation använder istället för betavärdet den volatilitet fonden haft. Detta mått 

visar då enbart hur mycket fonden rör sig upp och ner och jämförs inte med något index 

likt betavärdet.  

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝛽𝑝
                𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  

𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
 

𝑟𝑝= Portföljens avkastning. 𝑟𝑓= Riskfria avkastningen. 𝛽𝑝=Portföljens betavärde. 𝜎𝑝= 

Portföljens volatilitet.  

 

I rapporten diskuterar även Sharpe kring hur priserna på den perfekta marknaden 

speglar all information som finns kring aktierna och som därigenom skapar en korrekt 

prissättning. Detta menar Sharpe leder till att alla fonder som har en bra diversifiering 

kommer vara framgångsrika till en viss grad. Han menar även att på den perfekta 

marknaden väljer förvaltaren endast vilken riskklass fonden ska befinna sig i och 

diversifierar fonden efter det. Han beskriver och diskuterar även vikten av just 

diversifiering och hur den effektiva marknadshypotesen bevisats vilket även det ligger 

inom ramen för vad denna studie undersöker.  

Teoretisk bakgrund 

Single-Indexmodellen 

Den modell som ligger till grund för min studie heter Single-Indexmodellen. Det var 

William Sharpe som först presenterade modellen i ”A Simplified Model of Portfolio 

Analysis” publicerad i Management Science, januari 1963. Modellen används för att 

projektera avkastning på portföljer med hjälp av ett index. Indexet används i modellen 

för att visa marknadsutveckling som helhet och därmed även makroekonomiska faktorer 

(Bodie, Kane, Marcus 2011, 277). Single-Indexmodellen är en utveckling på en 

portföljvalsmodell gjord av Harry Markowitz och lämpar sig bättre eftersom urvalet av 

aktier som fonderna investerar i är stort. Hade urvalet av aktier varit mindre hade 

korrelationen mellan aktier och branscher inverkat mer på portföljens avkastning och då 

hade Markowitz modell lämpat sig bättre då den tar korrelationen i beaktande (Brealey, 

Myers, Allen 2011, 213-217) (Bodie, Kane, Marcus 2011, 281-282). I denna studie blir 

Markowitz modell otymplig att jobba med då den ger överväldigande mängder data att 

hantera (Bodie, Kane, Marcus 2011, 278-280). Skulle det finnas hög korrelation mellan 

aktierna i en fondförvaltares portfölj skulle alpha till stor del bero på dessa aktier och 

inte spegla risken som är tagen i portföljen på rätt sätt. Vid undersökning av denna typ 



 8 

av portföljer lämpar sig en multi-indexmodell bättre för att korrekt skatta värdet av 

alpha (Bodie, Kane, Marcus 2011, 280).  

 

Single-Indexmodellen skrivs som följande.  

𝑟𝑝 =  𝛼𝑝 + 𝛽𝑝𝑅𝑀 + 𝜀𝑝 

𝑟𝑝= Portföljens avkastning. 𝛼𝑝= Portföljens alphavärde. 𝛽𝑝=Portföljens betavärde. 𝑅𝑀= 

Marknadens avkastning. 𝜀𝑝=Portföljens slumpterm.  

 

För att modellen ska kunna appliceras till mitt fondurval kommer beta i modellen att 

räknas fram för varje enskild fond. Värdet på parametern 𝛽𝑝 i modellen berättar hur 

risktagande fonden är i förhållande till marknaden som beskrivs genom ett index. I 

denna studie används indexet OMXSPI som inkluderar alla aktier som handlas på 

Stockholmsbörsen (Avanza. OMX Stockholm PI). Om värdet på 𝛽 > 1 betyder det att 

fonden är mer volatil än marknaden, 𝛽 =1 visar att fonden har samma volatilitet som 

marknaden och 𝛽 < 1 visar att fonden har mindre volatilitet än marknaden. Betavärdet 

ger därmed investerare hjälp att se hur mycket risk fonden tar men också hur mycket 

fonden rör sig med marknaden, fortsättningsvis benämnt som index. Ett värde på 𝛽=1 

betyder både att det finns lika mycket risk i fonden som i index, men även att en 

förändring av index återspeglas helt i fonden. En fond som har hög volatilitet innebär att 

risken i fonden är högre än en fond med låg volatilitet, men också att den förväntade 

avkastningen är högre. Ett av de antagande som görs är att investerare väljer det 

alternativet som kan ge högst avkastning till minsta möjliga risk. Så fonder med högre 

volatilitet än marknaden ska enligt det antagandet även leverera högre avkastning än 

vad en indexfond gör för att vara fortsatt attraktiv för investerare (Bodie, Kane, Marcus 

2011, 283-284). 

Jensen measure 

Genom att använda Jensen measure, eller Jensen Alpha som det också benämns, tas 

information fram som berättar om fonden genererar överavkastning givet sitt 

risktagande (Michael C Jensen, 1967). Under resterande delar av denna uppsats kommer 

Jensen measure benämnas som Jensen Alpha och ofta hänvisas till som enbart alpha 

eller alphavärde. Om variabeln alpha antar ett positivt värde innebär det att fonden 

presterat bättre än det som kan härledas till marknadsutvecklingen givet den risk fonden 

tagit. Ett negativt värde betyder att fonden genererat mindre värde än förväntat givet 
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risken som tagits (Michael C Jensen, 1967). Ekvationen för Jensen Alpha ser ut som 

ekvationen nedanför stycket. Modellen använder marknadens riskpremie, riskfria räntan 

samt betavärdet hos fonden för att kalkylera fondens alphavärde. Den riskfria räntan 

plus avkastningen som kan ledas till marknadsutveckling, beta gånger marknadens 

riskpremie, subtraheras från fondens avkastning. Det värde som ekvationen lämnar kvar 

är fondens alpha för tidsperioden som undersökts (Bodie, Kane, Marcus 2011, 850). 

 

𝛼𝑝 = 𝑟𝑝 − [ 𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

𝛼𝑝 = Portföljens alphavärde. 𝑟𝑝 = Portföljens avkastning. 𝑟𝑓 = Marknadens riskfria 

avkastning. 𝛽𝑝=Portföljens betavärde.  (𝑟𝑚-𝑟𝑓) = Marknadens riskpremie. 

 

Genom att använda relationen mellan avkastning och beta kan alpha räknas fram. Alpha 

kommer beskriva den del av avkastningen som inte kan kopplas samman med fondens 

korrelation med marknadsförändringar (Michael C Jensen, 1967). När ett stort urval av 

fonder undersöks under en begränsad tidsperiod som i denna studie antas en del fonder 

prestera bättre än index och en del sämre. Det alphavärdet kommer att beskriva är 

huruvida fonden presterat bättre eller sämre än förväntat givet den risk som tagits, så 

kallad över- eller underavkastning (Bodie, Kane, Marcus 2011, 850). 

Effektiva marknadshypotesen  

Ursprunget till hypotesen om den effektiva marknaden grundar sig bland annat på 

arbete gjort av Eugene F. Fama och andra forskare under 1960-talet och framåt 

(Stjernlöf 2013). Famas arbete handlar om att priset på en aktie anpassar sig efter ny 

information som presenteras till marknaden. Detta gör att prisutvecklingen på en 

tillgång är svår att uppskatta på kort sikt då investerare inte vet vilken ny information 

som kommer presenteras. Famas arbete ses idag som en av orsakerna till att de så 

kallade indexfonderna skapades och att den passiva förvaltningen växt som sparform 

(Norrby 2014). Arbetet förkastar att aktiv förvaltning skulle vara mer lönsamt än en 

passivt förvaltad indexfond på sikt. Eugene F. Fama blev år 2013 tilldelad Sveriges 

Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels minne tillsammans med Lars 

Peter Hansen och Robert J. Shiller för deras arbete gällande tillgångspriser (Stjernlöf 

2013). 
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Effektiva marknadshypotesen menar att investerare på marknaden kan slå index på kort 

sikt, men på lång sikt kommer investerarnas genomsnittliga resultatet bli samma som 

indexets resultat. Hypotesen säger att värdepapper på marknaden är korrekt prissatta 

och att all tillgänglig information reflekteras i priset på t.ex. en aktie. Ett bevis för detta 

menar hypotesen är att hade det varit allmänt känt att aktie A idag stod i 100 kr, men 

imorgon skulle kosta 110 kr, så skulle priset automatiskt höjas till 110 kr idag (Bodie, 

Kane, Marcus 2011, 372-374). Om detta stämmer, så skulle höjningar och sänkningar 

av värdet endast ske när ny information blir tillgänglig. Informationen som kommer 

måste då också vara oförutsägbar. Skulle marknaden kunna ana om informationen var 

positiv eller negativ skulle den informationen redan speglas i dagens prissättning. Detta 

i sin tur gör att prisförändringen blir oförutsägbar. Från detta resonemang kommer det 

som på engelska kallas random walk vilket innebär att förändringarna i priser på aktier 

följer ett oförutsägbart mönster till följd av att informationen som presenteras inte är går 

att prediktera (Bodie, Kane, Marcus 2011, 372-374). 

 

Om all känd information speglas i priset så skulle det enligt teorin finnas stora pengar 

att tjäna genom att samla in ny information och därigenom kunna förutse i vilken 

riktning priset kommer röra sig. Detta skulle inte vara möjligt av praktiska och 

ekonomiska skäl för en småsparare men skulle för större investerare och förvaltare 

kunna löna sig. Kan en förvaltare för en fond med 1 miljard i kapital öka avkastningen 

med 0,1 procent så resulterar den ökningen i en miljon kronor. Fondförvaltaren skulle 

med den vetskapen inte dra sig för att göra investeringar för att fortsatt kunna göra eget 

informationsanskaffande och analyser. Detta borde då göra att dessa investerare även 

skulle kunna slå marknaden genom ett informationsövertag och mer precisa analyser om 

förväntade prisförändringar (Bodie, Kane, Marcus 2011, 374-379). 

 

Med många välfinansierade investerare på marknaden som letar efter oupptäckt 

information kring företag blir även priserna på marknaden mer rättvisande rent generellt 

då ökad mängd information antagningsvis ska leda till en mer rättvisande prissättning 

av företag och aktier. Att skaffa sig ett övertag rent informationsmässigt är viktigt för att 

kunna göra bra affärer, något som ökar incitamenten för mutor och insiderhandel på 

marknaden (Bodie, Kane, Marcus 2011, 374-375). 
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Om hypotesen stämmer är det billigaste sättet att långsiktigt investera att placera 

kapitalet i breda indexfonder med låga avgifter, istället för att betala högre summor för 

de med aktiv förvaltning (Bodie, Kane, Marcus 2011, 378). Kritik mot denna hypotes 

finns och handlar till stor del om det faktum att om en investerare hade en strategi som 

slog marknaden gång på gång, skulle denna individ verkligen berätta detta? Eller skulle 

investeraren tjäna stora pengar på sina investeringar i det tysta? De flesta är nog överens 

om att det vore mer troligt att personen investerade vidare utan att avslöja sin strategi. 

Detta betyder därmed att det kan finnas en informationsbias som ligger till grund för 

hypotesen (Bodie, Kane, Marcus 2011, 384). 

Sharpe ratio  

William F. Sharpe skapade detta mått för att bedöma den riskjusterade avkastningen. 

Formeln ser ut som följande.  

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
 

Täljaren består av portföljens avkastning minus den riskfria räntan, i denna 

undersökning representerar STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) den riskfria 

räntan. Täljaren delas med portföljens volatilitet och värdet som framkommer av denna 

ekvation kallas Sharpe ratio. Ett värde över 1 anser modellen vara en bra investering. En 

portfölj med ett värde under 1 anses som för risktagande i förhållande till den 

avkastning som genereras (Bodie, Kane, Marcus 2014, 134).   

Metod 

Denna studie har gjort en kvantitativ undersökning av Sverigefonders prestationer med 

hjälp av programmen Microsoft Office Excel och Stata. För att utföra studien har 

information om varje fond samlats in via respektive fonds fondfaktablad samt via 

Morningstar.se och Avanza.se. Informationen som införskaffats har varit fondernas 

avkastning, volatilitet, fondförmögenhet, Sharpe ratio och information gällande 

investeringsstrategi. All information som samlades in har inte använts i regressionerna 

eller i modellerna som studien arbetat utifrån. Allt material som samlats in har däremot 

använts i studien för att kunna dra slutsatser och göra tolkningar av resultatet med så 

hög kredibilitet som möjligt. All införskaffad information har behandlats i Microsoft 

Office Excel där sedan delar av materialet importerats till programmet Stata som 

använts för utförandet av regressionerna.  
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Datainsamling och urvalskriterier  

Datamaterialet jag har använt i denna undersökning är kvartalsdata på 57 stycken 

Sverigefonders avkastning under perioden 2012-01-01 till 2016-03-31. Informationen 

kring fondernas avkastning har samlats in via Morningstar.se. Den övriga informationen 

om fonderna som samlats in innefattar standardavvikelsen, Sharpe ration, 

fondförmögenheten och investeringsstrategi. Denna information har samlats in via varje 

fonds respektive fondfaktablad via Avanza.se. Från början undersöktes 158 

Sverigefonder, men det var 57 fonder som användes i undersökningen till följd av de 

avgränsningar som gjorts i undersökningen. Trots att bara 57 fonder användes i 

undersökningen införskaffades all information på totalt 112 Sverigefonder. Information 

på 112 fonder samlades in för att säkerställa att resultatet i studien inte var en följd av 

de avgränsningar som gjorts. Detta säkerställdes genom regression på det större 

materialet om 112 fonder följt av en jämförelse mellan de två regressionernas resultat. 

Resultatet av regressionen visade att avgränsningarna inte påverkade slutresultatet i 

studien. Denna kontroll presenteras mer utförligt i tabell 2 under avsnittet Resultat. En 

fullständig lista över de fonder som uppfyllde avgränsningarna finns i Bilaga 1 under 

Appendix.  

 

I modellen för Jensen Alpha finns marknadens riskfria avkastning med,  𝑟𝑓 . För att 

representera denna avkastning har STIBOR samlats in via Sveriges Riksbank. STIBOR 

står för Stockholm Interbank Offered Rate. Detta är en referensränta som visar ett 

genomsnitt på räntesatser som de så kallade STIBOR-bankerna är villiga att låna ut 

pengar till varandra utan säkerhet under flertalet löptider. Den löptid som informationen 

är framtagen på är kvartalsvis likt informationen kring fondernas avkastning. 

Räntesatserna för STIBOR är som tidigare nämnt insamlade via Sveriges Riksbank och 

har efter detta redigerats manuellt från kvartalsränta visad som årlig ränta till den 

faktiska räntan för det angivna kvartalet. Den ränta studien visar är alltså den riskfria 

värdeförändring kapitalet haft under en tremånaders period (Riksbanken. 2016). 

 

Hur marknaden utvecklats finns också med i formeln för Jensen Alpha och benämns där 

som 𝑟𝑚. För att representera marknadens utveckling har jag använt mig av ett index som 

innefattar alla aktier som handlas på Stockholmsbörsen, OMXSPI. Datamaterialet för 

OMXSPI är insamlat via finansportalen.se, för att sedan manuellt göras om till 

utvecklingen utryckt i procent per kvartal. Från informationen i STIBOR och OMXSPI 
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har en variabel för marknadens riskpremie tagits fram i Stata. Formeln för marknadens 

riskpremium är 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓. Där 𝑟𝑚 är OMXSPI och 𝑟𝑓 är STIBOR.  

 

Avgränsningarna som nämnts tidigare i uppsatsen har gjorts för att skapa en mer 

homogen grupp Sverigefonder att undersöka. Kravet för att en fond ska räknas till 

kategorin Sverigefond är att den har 75 procent av kapitalet investerat i regionen 

Sverige. De andra 25 procent får investeras i valfria regioner, vilket indexet i studien 

inte skulle kunna beskriva. Därför höjdes gränsen för investerat kapital i regionen 

Sverige till 90 procent istället för de ordinarie 75 procent för att index skulle inkludera 

procentuellt fler av de marknadssvängningar fonderna exponerats mot. Genom detta 

skulle variabeln beta visa en bättre bild av hur fonderna rört sig med de svängningar 

som sker på marknaden och därigenom även skatta ett mer korrekt värde på variabeln 

alpha. Övriga avgränsningar som gjordes var att fonderna skulle ha varit aktiva under 

hela perioden 2012-01-01 till 2016-03-31, inte ha avgifter i andra valutor än den 

svenska kronan samt att fonderna skulle vara tillgängliga för svenska småsparare att 

investera i. På grund av den sistnämnda avgränsningen har det inte undersökts om det 

finns Sverigefonder utanför Morningstars och Avanzas fondutbud, då dessa inte skulle 

anses som tillgängliga för svenska investerare. För att fonden ska ha inkluderats i 

undersökningen har det krävts att fonden i fråga befinner sig inom samtliga av studiens 

avgränsningar.  

Empirisk modell 

Modellen som först testas i denna studie är Jensen Alpha för att ta fram vilket 

alphavärde fondförvaltarna presterat. Modellen för Jensen Alpha visas under detta 

stycke. Det ekvationen visar är hur riskfria räntan plus avkastningen som kan ledas till 

marknadsutvecklingen, beta gånger marknadens riskpremie, subtraheras från fondens 

totala avkastning. Det värde som kvarstår är fondens alpha för tidsperioden som 

undersökts. 

𝛼𝑝 = 𝑟𝑝 − [ 𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

 

Det som kommer testas efter är om det finns ett samband mellan värdet som tas fram på 

Jensen Alpha och den förvaltningsavgift som fondförvaltarna tagit betalt för sina 

tjänster. När Stata beräknar alphavärdet kommer även betavärdet att presenteras.  
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Efter att värdet på alpha och beta är skattade kommer studien använda en multipel linjär 

regression för att förklara om det finns ett samband mellan avgifterna fonderna tog ut 

och det alphavärdet som skattats. En linjär regression har använts då syftet med studien 

är att undersöka en beroende variabel utifrån flera förklarande variabler (Stock, Watson 

2015, 238-239). I denna undersökning är alphavärdet den beroende variabeln och ska 

förklaras genom värdena på fondavgiftens storleken, samt genom två binära variabler 

för index- och småbolagsfond. Genom denna typ av regression kan även påverkan hos 

den beroende variabeln skattas genom att mäta effekten givet förändringar hos 

parametrarna. I modellen finns det en felterm, även kallad slumpterm, som betecknats 

med 𝜀. Denna felterm finns med i modellen eftersom värdet på den beroende variabeln i 

regel avviker från det förväntade värdet enligt modellen. Varför värdet avviker kan bero 

på att datamängden är otillräcklig eller att det finns utelämnade variabler som beskriver 

värdet hos, i denna studie, alpha men som inte är med som variabel i beräkningen 

(Stock, Watson 2015, 228-229). Den multipla linjära regressionen som undersökts ser ut 

som följer.  

𝛼 =  𝜆0 + 𝜆1𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝜆2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝜆3𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝜆4𝑆𝑚å𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 𝜀 

En sammanställning och förklaring till respektive variabel som använts i studien finns i 

Bilaga 2 under Appendix.  

 

Resultatet från regressionen ovan gjorde att jag skapade en binär variabel för att se vad 

som påverkat de fonder som presterat värden på Jensen Alpha över 2 procent. Då den 

beroende variabeln är binär i denna regression används en multipel logit-regression. 

Denna typ av regression mäter sannolikhet för att värdet på att den beroende variabeln 

ska anta värde 1 (Stock, Watson 2015, 237). Den multipla logit-modellen som 

undersöks ser ut som följer.  

Pr(𝑌 = 1 | 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 ) = Φ(𝜃0 + 𝜃1𝑋1 + 𝜃2𝑋2 + 𝜃3𝑋3 + 𝜃4𝑋4) 

Φ  = Den kumulativa fördelningsfunktionen, 𝑋𝑖 = Oberoende variabler, 𝜃𝑖 = Variabel 

koefficient, i= 1,2,3,4 

 

Modellen framställer sannolikheten att Y = 1 baserat på värdena av de oberoende 

variablerna 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4. Detta beräknas genom att räkna fram z-värdet som är  = 𝜃1 +

𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4.  Koefficienten 𝜃1  är förändringen i z-värdet associerat med en 
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enhetsförändring av 𝑋1 , givet att övriga variabler 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4  hålls konstanta. 

Koefficienterna i logit-modellen estimeras efter maximum likelihood metoden (Stock, 

Watson 2015, 442 - 445).  

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka Sverigefonders prestation mellan 2012-01-01 

och 2016-03-31 för att se om det fanns ett samband mellan fondförvaltarnas avgifter 

och det alphavärde som de presterat. Sambandet har undersökts genom en linjär 

regression där den beroende variabeln i regressionen varit värdet på Jensen Alpha. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte finns ett signifikant samband mellan de 

alphavärden fonderna presterat och den avgift som fondförvaltarna tagit ut för 

förvaltningen, vilket visas i tabell 1. Detta betyder att fondförvaltare inte tagit ut 

signifikant skilda avgifter för sin förvaltning beroende på resultat. Det finns heller inget 

samband mellan fondförmögenheten och alphavärdet eller om fonden varit en passivt 

förvaltat indexfond. Att det enligt modellen inte spelar någon roll om fonden i fråga 

varit passivt förvaltad ligger i linje med den effektiva marknadshypotesen som menar 

att priserna är korrekta och att ingen därför kan prestera bättre än marknaden på sikt. 

Det enda parameterestimatet i regressionen som blir signifikant är om fonden varit en 

småbolagsfond eller inte. Vilket i praktiken betyder att den enda variabeln som 

signifikant påverkat avkastningen fondförvaltaren presterat enligt modellen är om 

fonden varit en småbolagsfond eller inte.  

 

Slutsatsen av resultatet stämmer överens med tidigare forskningsresultat inom området. 

Det resultat som Flam och Vestman (2014) presenterade i sin undersökning var att 

fondförvaltare skapade ett något bättre alphavärde än index, men trots detta gjorde deras 

avgifter att det blev mer lönsamt att investera i en indexfond. Min studie säger att 

alphavärdet inte kan förklaras av avgifter, storlek eller om det varit en indexfond eller 

inte. Det betyder att en indexfond inte är signifikant skild från en aktivt förvaltad fond. 

Detta skulle då innebära att investerare skulle kunna välja en indexfond utan att få en 

statistiskt signifikant skillnad i avkastning, men till en lägre kostnad än de flesta aktivt 

förvaltade alternativen.  

 

Modellen visar som sagt att den enda variabeln där ett signifikant samband med alpha 

fanns var om fonden varit en småbolagsfond eller inte. Är fonden en småbolagsfond 
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höjer det i genomsnitt alphavärdet med knappt 1,3 procent per kvartal jämfört med om 

fonden inte varit en småbolagsfond. För att se en mer detaljerad Statautskrift för tabell 1 

se Bilaga 3 under Appendix. Modellen vars resultat visas i tabell 1 är den multipla 

linjära regressionsmodellen som presenterades under avsnittet om empirisk modell. 

Betavärdet som den utskrivna modellen här nedan visar är koefficientvärdet för 

respektive förklarande variabel.  

 

𝛼 =  𝜆0 + 𝜆1𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝜆2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝜆3𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝜆4𝑆𝑚å𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 𝜀 

Tabell 1. Resultatet från den linjära regressionen där Alpha är den beroende variabeln. 

Variabel Koefficient  Standardfel 

Avgift 0.229 0.223      

Storlek 9.49x10 -6  1.31x10 -5 

Index -0.144 0.261     

Småbolag 

Konstantterm  

1.295 * 

0.655    

0.176 

0.317       

* Signifikant värde på signifikansnivån 0,01 

 

För att kontrollera att resultatet som presenterades i tabell 1 inte uppkommit på grund av 

avgränsningarna i studien utfördes en kompletterande regression med samma modell. I 

denna regression inkluderades 112 istället för de tidigare 57 Sverigefonder för att på så 

sätt kontrollera resultatet. Varför 46 av de 158 fonder i Morningstars och Avanzas utbud 

fortfarande är exkluderade är på grund av att de inte varit aktiva under hela perioden 

och därmed inte har en fullständig dataserie. Resultatet av regressionen med ett större 

datamaterial visar att avgränsningarna i undersökningen inte påverkat resultatet. Att 

fonden i fråga varit en småbolagsfond eller inte är fortsatt den enda parametern som 

signifikant påverkat alphavärdet. De andra oberoende variablerna visar fortsatt icke-

signifikanta värden men liknar de värden som presenterades i tabell 1. Värdena från 

denna regression presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. . Resultatet från den linjära regressionen med större datamaterial där Alpha 

är den beroende variabeln. 

Variabel Koefficient  Standardfel 

Avgift 0.0422 0.160 

Storlek 5.49x10 -6 9.21x10 -6 

Index -0.397 0.213 

Småbolag 

Konstantterm 

1.401 * 

1.05    

0.154 

0.226 

* Signifikant värde på signifikansnivån 0,01 

 

Fördelningen av alphavärden bland de 57 fonderna som studien huvudsakligen 

undersökt presenteras i graf 1. De flesta observationerna av alpha är gjorda kring ett 

värde på 1. Det kan av stapeldiagrammet avläsas att det finns ett antal fonder som 

presterat bättre än resterande majoriteten av fonderna. Detta gör att fördelningen bland 

de observerade värdena på alpha är lite skevt åt höger. Delen av fonder som presterat 

alphavärden större än 1 är till stor del småbolagsfonderna som inkluderats i studien. 

Genom att presentera hur fondernas avgifter observerats, se graf 2, kan det avläsas att 

det endast är ett fåtal fonder som tagit ut lägre förvaltningsavgifter än 1 procent per år. 

Denna del av urvalet är i stor utsträckning indexfonderna som till följd av sin passiva 

förvaltningsstrategi har lägre avgifter för investerare som sparar i fonderna. 

 

 

Graf 1. Alphavärden hos de observerade Graf 2. Avgifterna hos de observerade 

fonderna                                          fonderna  
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Fonderna som presterat alphavärden över 2 procent per kvartal är uteslutande fonder 

som investerar i småbolag, de så kallade småbolagsfonderna. Att endast förvaltare av 

småbolagsfonder presterat höga värden på alpha gör att frågan vad resultatet säger 

uppstår. Är det ett högpresterande segment av marknaden som resultatet visar eller de 

förvaltare som på grund av sin förmåga presterat höga värden på alpha?  

 

För att se vad som påverkat de fonder som presterat värden på Jensen Alpha över 2 

procent görs en logit-regression. Denna regression ger ytterligare klarhet i vad som 

bidragit till de överlägsna prestationerna hos några fondförvaltare. Totalt är det tio 

fonder med ett värde på Jensen Alpha högre än 2 procent som fått ett värde=1 i den 

binära variabeln Högtalpha som används som beroende variabel. Dessa tio fonder finns 

listade i tabell 4 tillsammans med sina alphavärden och förvaltningsavgifter. Resultatet 

från logit-regressionen visar fortsatt att det enda parameterestimatet med signifikanta 

värden är om fonden varit en småbolagsfond eller inte. Variabeln Index finns inte med i 

regressionen då inga indexfonder presterat värden på alpha över 2 procent vilket leder 

till att Stata inte inkluderar variabeln i estimationen. Koefficienterna i tabell 3 visar 

relationen mellan variabeln Högtalpha och de oberoende variablerna listade i tabellen. 

Estimaten för variablerna visar hur sannolikheten ökar för att Högtalpha ska anta ett 

värde =1 med en enhetsförändring av den observerade variabeln, givet att de andra 

variablerna hålls konstanta. För variablerna Avgift och Storlek som inte har signifikanta 

resultat är inte koefficienten heller signifikant skild från 0, vilket innebär att 

koefficientvärdena för de två inte säger särskilt mycket. En mer detaljerad Statautskrift 

för tabell 3 finns i Bilaga 4 under Appendix.  

Tabell 3. Logit-regression med variabeln Högtalpha som den beroende variabeln.  

Variabel Koefficient  Standardfel 

Avgift 2.406 1.993 

Storlek 0.000141 0.000136 

Småbolag 

Konstantterm 

5.235 * 

 -7.410 

1.442 

3.313       

* Signifikant värde på signifikansnivån 0,01 

 

I graf 3 presenteras de småbolagsfonderna som varit en del av regressionen från tabell 3. 

Småbolagsfonderna presenteras i grafen gentemot OMXSPI som har använts för att 
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beskriva marknadens utveckling. OMXSPI är den orange linjen som kan ses längst ner 

av linjerna i grafen. De övriga linjerna är småbolagsfonderna som genererat ett värde på 

Jensen Alpha över två och som finns listade i tabell 4. Det som direkt kan avläsas i graf 

3 är att dessa småbolagsfonder har haft en mycket starkare tillväxt under tidsperioden 

jämfört med OMXSPI.  

 

 

Graf 3. Småbolagsfonderna med 𝛼 ≥ 2 jämförda med OMXSPI indexet.  

 

Tabell 4. Fonderna som genererat ett värde på 𝛼 ≥ 2 

Nummer Namn Jensen Alpha Förvalt avg. % 

4 AMF Aktiefond Småbolag 2,210 1,4 

9 Carnegie Swedish Small Cap 1A 3,056 1,6 

11 Catella Småbolag 2,788   1,5 

22 Granit Småbolag 2,087 1,7 

25 Handelsbanken Svenska Småbolag 2,803 1,5 

32 Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2,262 1,6 

40 SEB Sverigefond Småbolag 2,274 1,5 

42 Skandia Småbolag Sverige 2,296 1,4 

45 Spiltan Aktiefond Småland 2,834 1,5 

52 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 2,807 1,25 

 

I denna undersökning inkluderades 12 stycken indexfonder och de presenteras i tabell 5. 

Samtliga av dessa 12 indexfonder försöker efterlikna andra index än OMXSPI. Det 

index jag valde att representera marknadens utveckling, OMXSPI, är ett bredare index 
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än de index som indexfondernas utveckling ska efterlikna. Detta gjorde att betavärdena 

på dessa observationer skattades till värden nära 1, vilket var förväntat. Det som visade 

sig från den första regressionen, där alpha- oh betavärden skattades, var att några 

indexfonder hade höga alphavärden sett till att de är passivt förvaltade fonder. De 

skattades alltså ha en överavkastning sett till den risk de tagit, vilket inte var väntat. 

Slutsatsen från resultatet är att alphavärdet hos indexfonderna enbart är förknippat med 

vilket index den observerade fonden haft som mål att efterlikna. Detta eftersom varken 

storlek eller avgift hade något signifikant samband med alpha.  

 

Tabell 5. En lista över indexfonderna i undersökningen och deras skattade alpha- och 

betavärden.  

Nummer Namn 𝛼 β  

2 Aktiespararna Topp Sverige  0.3503605    0.9098974    

6 AVANZA ZERO 0.4088588    0.910018    

12 Catella Sverige Index A 0.9900755    0.9235329    

26 Handelsbanken Sverige Ind Criteria 0.9468133    1.011596    

27 Handelsbanken Sverige OMXSB Index 0.5559392    0.9580189    

29 Handelsbanken Sverigefond Index 0.9024771     0.9647589    

34 Länsförsäkringar Sverige Index 0.5663117    0.954171    

36 Nordea Indexfond Sverige icke-utd 0.535148    0.9591853    

39 SEB Sverige Indexfond 0.9633522    0.9225355    

47 SPP Aktiefond Sverige A 0.7552885 0.9626248    

49 Swedbank Robur Access Sverige 0.5512833    0.957564    

54 Öhman Etisk Index Sverige A 0.5571851 0.9553745    

 

I denna studie har samtliga 112 fonder skattats ett positivt värde på Jensen Alpha vilket 

går emot teorin och kan innebära ett problem för studiens kredibilitet. Teorin säger att 

vid skattningar av stora mängder fonder kommer några ha presterat bättre och några 

sämre än indexet och marknaden som helhet. Det mitt resultat visar är att alla 

fondförvaltare presterat bättre än index, även de passivt förvaltade fonderna. Däremot 

visar inte Sharpe ration för de fonder som undersöks samma resultat. Alla värden för 

Sharpe ration är inte över 1, som tidigare i uppsatsen nämndes vara ett värde där fonden 

presterat bra givet risken som tagits. Det gör även att inga jämförelser annat än att 

observera skillnaderna i resultat mellan Jensen Alpha och Sharpe ration är givande. Det 
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som, mer troligt än tvärt om, är fallet är att Sharpe ration ger en bättre bild av 

fondförvaltarnas resultat än alphavärdena i studien. Detta på grund av att enbart positiva 

värden på Jensen Alpha observerats i undersökningen medan Sharpe ration visar en bild 

där fonderna presterat både bra och dåliga resultat givet den risk som tagits.  

 

Som summering av resultatet kan studien förkasta att det finns något samband mellan 

fondernas värde på Jensen Alpha och förvaltningsavgifterna under tidsperioden 2012-

01-01 till 2016-03-31. Resultatet indikerar däremot att det kan finnas samband mellan 

värdet på Jensen Alpha och vilken inriktning Sverigefonden har. I urvalet som testas 

finns det ett samband mellan alphavärdet och inriktningen Småbolagsfond. Studien har 

dessvärre inte tillräckligt många inriktningar för att kunna säga om sambandet även 

finns bland ytterligare inriktningar och Jensen Alpha.  

Diskussion 

Slutsatsen baserad på studiens resultat är att överavkastning som skapats gentemot 

index beror mer på vilket segment kapitalet investerats i än på skickligheten att skapa 

värde hos fondförvaltaren. Denna slutsats finner stöd i det faktum att enbart 

småbolagsfonder låg i toppen prestationsmässigt mot ett så brett index som OMXSPI. 

Det ter sig osannolikt att de bästa fondförvaltarna i Sverige uteslutande förvaltar 

småbolagsfonder. Detta antagande leder till slutsatsen att fondförvaltarnas framgång 

beror på segmentet av marknaden de investerar i och inte deras egen förmåga eller 

skicklighet i att köpa och sälja värdepapper. Denna slutsats av studiens resultat liknar 

resultatet som Flam och Vestman (2014) presenterade i sin undersökning. Slutsatsen de 

drog av sitt resultat var att de fondförvaltare som presterade bättre än index fick 

avkastningen genom framförallt tur och inte genom skicklighet.  

 

Denna studie får även resultat likt Flam och Vestman (2014) som visar att de fonder 

som efterliknar de mest handlade aktierna på marknaden presterar sämst av de olika 

indexfonderna. Detta resultat redovisas även i denna studie där indexfonden 

Aktiespararna Topp Sverige efterliknat OMXS30, medan Catella Sverige Index A haft 

som mål att efterlikna SIX-RX. I tabell 4 under resultatdelen listades indexfonderna 

tillsammans med värdena på alpha och beta som skattats till respektive fond. Flam och 

Vestman (2014) menar även att det är stora skillnader mellan den avkastning 

indexfonder presterar. Även detta återspeglas tydligt i studiens resultat där skillnaden i 
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de skattade alphavärden går från ett lägsta värde på cirka 0,35 procent till ett högsta 

värde på cirka 1 procent per kvartal. Att ge investerare rådet att placera i indexfonder 

kräver därmed även att investerarna placerar sitt kapital i rätt indexfond för att få bra 

avkastning sett till risken som tas. 

 

Resultatet av denna studie skulle därmed gå emot resultaten som Engström (2004) fick 

fram i sin undersökning. Skillnaden i resultat kan bero på att Engström baserat den 

genomförda undersökningen på en annan modell än denna studie. Det Engström gör i 

sin studie är att skilja på investeringar som är kortare än ett år och de som är längre än 

ett år. Genom detta gör han skillnad på vad han säger vara strategiska och taktiska 

beslut hos fondförvaltaren. Något denna studie inte gör. Engström har i och med denna 

typ av insyn i arbetssättet mer information kring hur förvaltarna av fonderna utför sitt 

arbete och därför kan jag heller inte baserat på mitt resultat utesluta att hans slutsatser är 

korrekta. Det som ger kredibilitet till min studies resultat är att slutsatserna blir som de 

slutsatser Flam och Vestman (2014) drog från sin undersökning av den svenska 

fondmarknaden.  

 

I studien gjord av Engström (2004) går det att läsa viss kritik mot den Jensen Alpha 

modell jag använt mig av. Det Engström visar är en studie där Jensen Alpha testats för 

att belysa vikten av att rätt index används i modellen. Detta eftersom indexet som ska 

spegla marknaden får en avgörande roll i skattningen av både alpha och beta i modellen. 

Förvaltare som tajmar marknaden väldigt bra skulle kunna få negativa värden menar 

Engström, men det är inte ett problem jag haft i min undersökning då alla värden 

skattats som positiva. Vilket i sig är ett problem som har sin grund i att en kort tidsserie 

undersöks på kvartalsdata. Detta tillsammans med en generell marknadstillväxt kan ha 

skapat denna felkälla. Diskussionsbart är om en multi-indexmodell hade skattat 

populationen av fonder bättre i denna studie. Undersökningen hade kunnat gynnas av att 

flera index för olika delar av marknaden var med i undersökningen och inte bara det 

breda OMXSPI. Den sista faktorn till förbättring hade varit att inkludera fler binära 

variabler och testa för flera segment inom gruppen Sverigefonder. De segment som var 

med i undersökningen var indexfonder och småbolagsfonder men andra segment inom 

ramen för Sverigefonder hade till exempel varit Large cap fonder, Etiska fonder och så 

vidare.  
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Något som hade hjälpt undersökningen hade varit datamaterial på kortare tidsserier, 

gärna dagsdata. Det hade gjort att jag kunnat observera fondernas rörelser mer exakt 

och därför skatta mer korrekta beta- och alphavärden. En eventuell felkälla i min 

undersökning är att marknaden i det kvartalsdata jag använt kan ha svängt flera gånger 

både upp och ner. Det skulle kunna innebära att den korrelationen jag observerat mellan 

hur fonderna och marknaden som helhet rört sig är felaktig.   

 

Ska fonder jämföras mot index finns det olika sätt att gå till väga. Antingen väljs ett 

branschindex, regionsindex eller ett bredare index än så. Det som valts till denna studie 

är ett brett marknadsindex som de olika fondinriktningarna och förvaltningsstrategierna 

bedöms mot. Valet av index blir en felkälla eftersom indexet skulle kunna ge en 

missvisande bild för en fond som presterat väl mot ett index som beskriver det segment 

av marknaden fonden investerar i, till exempel ett produktionsindex. Detta är ett 

argument för att en multi-indexmodell skulle kunna ha använts istället. Det som talar 

emot att resultatet av studien skulle förbättras genom användandet av ett multi-index är 

att studien skulle haft för få observerade fonder per index. Detta hade medfört att 

resultatet inte blev lika trovärdigt.  

 

OMXSPI valdes som index för sin bredd då det inkluderar alla aktier som finns 

noterade på Stockholmsbörsen. Tillsammans med avgränsningen att fonderna ska ha 

investerat minst 90 procent av sitt kapital på den svenska marknaden gör att jag anser 

det vara det bästa indexet att använda till rapporten. OMXS30 som är det mest allmänt 

kända indexet över den svenska marknaden hade inte alls gett en lika bra bild av 

marknaden helhetsutveckling som OMXSPI gör.  

 

Som summering av studien kan sägas att resultatet har stöd av tidigare forskning och att 

studiens slutsatser därför innehar kredibilitet. Studien bidrar som ett komplement till 

idag redan existerande forskning genom det nya datamaterialet som använts. Tidsserien 

som användes i undersökningen innehåller datum som ligger närmare dagens datum än 

de tidigare studierna på området. Studien kunde även förkasta att det presenterade 

resultatet var en effekt av de avgränsningar som gjordes i studien. Slutsatser och 

tolkningar av resultatet är därför inte ett resultat av datamaterialets urval utan kan anses 

spegla populationen Sverigefonder på ett trovärdigt sätt.  
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Appendix 

Bilaga 1.  

Småbolag och Index berättar om fonden i fråga är en småbolags- eller indexfond.  

Fondnamn ISIN Nummer Småbolag Index 

Aktie-Ansvar Sverige SE0000735789 1   

Aktiespararna Topp Sverige SE0000924649 2  Ja 

Alfred Berg Sverige Plus A SE0000709271 3   

AMF Aktiefond Småbolag SE0001185000 4 Ja  

AMF Aktiefond Sverige SE0000739195 5   

Avanza Zero SE0001718388 6  Ja 

Carnegie Sverigefond SE0000429789 7   

Carnegie Swedish Large Cap 1A LU0424681269 8   

Carnegie Swedish Small Cap 1A LU0424682077 9 Ja  

Catella Reavinstfond SE0000577322 10   

Catella Småbolag SE0000577330 11 Ja  

Catella Sverige Index A SE0000577272 12  Ja 

Cicero Focus A SE0001932781 13   

Cliens Sverige B SE0004869626 14   

Cliens Sverige Fokus A SE0003910314 15   

Danske Invest Sverige SE0000569691 16   

Danske Invest Sverige Fokus SE0001472937 17   

Enter Select SE0002096545 18   

Enter Select Pro SE0001172362 19   

Enter Sverige SE0000813917 20   

Enter Sverige Pro SE0000813925 21   

Granit Småbolag SE0003695790 22 Ja  

Gustavia Småbolag SE0002729210 23 Ja  

Gustavia Sverige SEK SE0001091018 24   

Handelsbanken Svenska Småbolag SE0000356065 25 Ja  

Handelsbanken Sverige Ind 

Criteria 

SE0001466368 26  Ja 

Handelsbanken Sverige OMXSB  SE0003788587 27  Ja 

Handelsbanken Sverigefond SE0000582033 28   
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Handelsbanken Sverigefond Index SE0000582025 29  Ja 

Inside Sweden SE0003495654 30   

Lannebo Sverige SE0000740680 31   

Länsförsäkringar Småbolag 

Sverige 

SE0000837239 32 Ja  

Länsförsäkringar Sverige Aktiv SE0000837221 33   

Länsförsäkringar Sverige Index SE0002656611 34  Ja 

Monyx Svenska Aktier LU0094517140 35   

Nordea Indexfond Sverige icke-utd SE0002591016 36  Ja 

PSG Micro Cap SE0002949099 37 Ja  

Quesada Sverige SE0000893307 38   

SEB Sverige Indexfond SE0002593673 39  Ja 

SEB Sverigefond Småbolag SE0000577389 40 Ja  

SEB Swedish Value Fund SE0001838004 41   

Skandia Småbolag Sverige SE0000810814 42 Ja  

Solidar Fonder Sverige SE0003207638 43   

Spiltan Aktiefond Dalarna SE0001938788 44   

Spiltan Aktiefond Småland SE0002566349 45   

Spiltan Aktiefond Sverige SE0001015355 46   

SPP Aktiefond Sverige A SE0000529992 47  Ja 

Strand Småbolagsfond SE0001928730 48 Ja  

Swedbank Robur Access Sverige SE0007074075 49  Ja 

Swedbank Robur Ethica Sverige SE0000709016 50   

Swedbank Robur Humanfond SE0000708950 51   

Swedbank Robur Småbolagsfond 

Sverige 

SE0000602302 

 
52 Ja  

Swedbank Robur Sverigefond SE0000996233 53   

Öhman Etisk Index Sverige A SE0001463449 54  Ja 

Öhman Sverige Koncis A SE0000810806 55   

Öhman Sverigefond SE0000493512 56   

Öhman Sverigefond 2 A SE0000432767 57   
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Bilaga 2.  

Samtliga variabler som använts i undersökningen.  

 

Följande variabler användes i studien för att skapa alpha- och betavärden, samt för att 

beskriva eventuella samband med alphavärdet. Variabel 1-3 användes endast när 

skattningen av fondernas alpha- och betavärde skattades. Variabel 3 skapades genom 

variabel 4 och 5.  

 

1. Fondnummer (Fond): Alla fonder har blivit tilldelade ett nummer för att 

regressionen skulle gå enklare att utföra. Fondernas nummer sträcker sig mellan 1 och 

112. Där de första 57 numren är fonderna som uppfyller avgränsningarna.  

2. Fondernas avkastning (Return): Variabeln som berättar vilken avkastning fonderna 

har haft kvartalsvis.   

3. Marknadens riskpremie (RmRf): Riskpremien utgörs av marknadens avkastning 

minus den riskfria avkastningen. Variabeln skapades av variablerna OMXSPI och 

STIBOR.  

4. Marknadsindex (OMXSPI): Variabeln består av OMXSPI:s utveckling kvartalsvis. 

OMXSPI är ett marknadsindex för aktier som handlas på Stockholmsbörsen.  

5. Riskfria avkastningen (STIBOR): Variabeln är den riskfria avkastningen på 

marknaden och är Stockholm Interbank Offered Rate utryckt kvartalsvis.  

6. Alphavärdet hos fonderna (Alpha): Det värde på alpha som skattats med hjälp av 

variabel 1-3. Värdet är ett utryckt för påverkan per kvartal i procent.  

7. Fondavgiften (Avgift): Variabeln berättar vilken avgift fondförvaltaren har tagit för 

att förvalta fondens kapital.  

8. Fondförmögenhet (Storlek): Variabeln beskriver fondförmögenheten för fonderna 

utryckt i miljoner kronor (SEK).  

9. Indexfond (Index): En binär variabel för om fonden är en passivt förvaltad indexfond 

eller inte. Vid ett värde=1 är fonden en indexfond och vid ett värde=0 är fonden en 

aktivt förvaltad fond.  

10. Småbolagsfond (Småbolag): En binär variabel för om fonden är en Sverigefond 

som handlar i småbolag. Vid ett värde=1 är fonden en småbolagsfond och vid ett 

värde=0 är fonden en Sverigefond utan småbolagsinriktning.  
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11. Fonder med höga värden på alpha (Högtalpha): En binär variabel för om fonden 

presterat ett alphavärde större än två. Vid ett värde=1 har fonden ett alphavärde större 

än två och vid ett värde=0 har fonden ett värde på alpha som mindre än två.  
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Bilaga 3.  

Resultatet från den linjära regressionen där Alpha är den beroende variabeln. 

Alpha |       Coef.    Std. Err.        t     P>|t|          [95% Conf. Interval] 

Avgift |    0.2287638     0.2225071      1.03    0.309        -0.2177295     0.675257 

Storlek |   9.49e-06        0.0000131      0.72   0.474        -0.0000169     0.0000359 

Index |   -0.1441983    0.2607451     -0.55    0.583        -0.6674217     0.379025 

Småbolag |    1.29508         0.1758647      7.36   0.000         0.9421816     1.647978 

_cons |    0.6554571     0.3169742      2.07    0.044         0.0194019     1.291512 

 

  



 31 

Bilaga 4. 

Logit-regression med Högtalpha som beroende variabel.  

 

Eftersom Stata droppade Index är observationerna i denna regression 12 mindre än i de 

tidigare estimationerna som utförts. 

 

Number of obs   =     45 

                                                   LR chi2(3)         =     30.30 

                                                   Prob > chi2        =     0.0000 

Log likelihood = -8.6853494                     Pseudo R2         =     0.6356 

 

Högtalpha      Coef.     Std. Err.      z    P>|z|        [95% Conf. Interval] 

Avgift |     2.40557   1.993423     1.21 0.228     -1.501468       6.312607 

Storlek |    0.0001412   0 .000136    1.04    0.299       -0.0001252     0.0004077 

Småbolag |   5.235181    1.442331      3.63   0.000        2.408265       8.062097 

 _cons |  -7.410452    3.312824     -2.24    0.025       -13.90347     -0.9174365 

 

Number of obs: Antalet observationer som använts i logit-regressionen. Varför detta 

antal är 45 och inte 57 beror på att alla indexfonder fått värdet =0 och därför inte 

observerats.  

LR chi2(3): LR står för ”Likelihood Ratio”. Chi-Square testet testar för om åtminstone 

en av koefficienterna är ≠0 eller inte. Testet har utförts med 3 frihetsgrader vilket visas 

av siffran inom parentes. Informationen från testet säger oss att jag kan förkasta 

nollhypotesen att koefficienterna = 0.  

Prob > chi2: Det låga p-värdet säger oss att det är högst osannolikt att vi skulle 

observera ett värde på 30,3 i Chi-Square testet om inte minst en av variablerna var 

skilda från 0. Information menar att jag kan förkasta nollhypotesen eftersom 0.0000 < 

0.01 som används som signifikansnivå. 


