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Sammanfattning 
 
Fondsparande är något som berör alla svenskar, vare sig vi vill det eller inte. Vårt 
pensionssystem gör varje svensk per automatik till fondsparare och idag har 98 % av den 
vuxna befolkningen tillgångar i fonder. Den totala summan som svenskarna sparar i fonder 
har ökat under de senaste åren från 660 miljarder år 1998 till 1660 miljarder år 2007. Antalet 
fonder har tredubblats under samma period från 1200 till 3300 fonder. De flesta svenskar har 
idag sina pengar i aktivt förvaltade fonder vars uppgift är att ge en bättre avkastning än 
marknaden. Många forskare menar dock att det är omöjligt för en aktivt förvaltad fond att slå 
marknaden vilket medför att många svenskar i så fall inte får någonting extra för de höga 
avgifter som de aktivt förvaltade fonderna medför. Forskarna menar istället att det är bättre att 
investera i indexfonder som har en lägre avgift och ger samma avkastning som marknaden 
fonden investerar på. Svenskarna verkar dock inte lyssna till forskarvärlden då 92% av dem 
investerar i aktivt förvaltade fonder medan endast 8% investerar i indexfonder. Med detta som 
grund har vi i detta arbete valt att undersöka huruvida de aktivt förvaltade fondernas avgifter 
är motiverade genom att undersöka deras prestationer i förhållande till index under två 
utvalda år.  
 
Syftet med vår studie är att fastställa hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder presterar i 
förhållande till sitt jämförelseindex under en uppåtgående respektive en nedåtgående marknad 
i ett försök att utreda om de höga avgifter som tas ut i aktivt förvaltade fonder är motiverade 
eller om det istället är bättre att investera i betydligt billigare indexfonder.    
 
Då vi vill fokusera på den vanlige svenskens fondsparande så har vi valt att skriva vår studie 
ur ett privatkundsperspektiv. För att svara på vår frågeställning och vårt syfte genomför vi en 
kvantitativ undersökning där vi jämför nio stycken aktivt förvaltade svenska aktiefonders 
prestationer mot ett jämförelseindex under 2006 och 2008. Fondernas prestationer jämförs 
med hjälp av ett antal prestationsmått och statistiska mått som vi beräknar för de olika 
fonderna. Vår undersökning är baserad på teorier inom portföljteorin, prestationsmått och den 
Effektiva Marknadshypotesen. Vi beskriver hur dessa teorier har utvecklats från deras 
grundkällor till den senaste utvecklingen inom varje teori för att visa att vi har en gedigen 
grund att basera vårt arbete på.  
 
Vi redogör för våra undersökningsresultat genom att presentera dessa i tabeller och i ett flertal 
diagram. Varje prestationsmått redovisas och diskuteras utifrån fondernas resultat. Vi 
diskuterar och analyserar varje resultat och sammanfattar vad de visar på i stort. 
Avslutningsvis så sammankopplar vi våra undersökningsresultat med våra två delsyften i en 
avslutande analys som lägger grunden för våra slutsatser. Dessa slutsatser presenteras därefter 
i vårt sista kapitel där vi även ger ett svar till vår frågeställning och vårt syfte.   
 
Vår undersökning visar att de högre avgifter som våra undersökta fonder tar ut i jämförelse 
med indexfonder inte gav någon bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under 
åren 2006 och 2008. Detta konstaterande grundar sig på att endast en av våra nio undersökta 
fonder gav en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under dessa två år.   
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1 Inledning 
För att läsaren av denna uppsats ska får en god grundläggande förståelse för vårt valda 
ämne och vår problemformulering inleder vi uppsatsen med en utförlig problembakgrund. 
Därefter följer en precisering av vår problembakgrund och vårt syfte, där vi klargör vad vi 
vill uppnå med denna studie. Avsnittet avslutas med nödvändiga avgränsningar, en förklaring 
av dispositionen av arbetet och slutligen en begreppsförklaring.  
 
1.1 Problembakgrund 
Fondsparande är något som berör alla svenskar, vare sig vi vill det eller inte. Vårt 
pensionssystem gör varje svensk per automatik till fondsparare och idag har 98 % av den 
vuxna befolkningen tillgångar i fonder. Även om man bortser från pensionssystemet så visar 
det sig att fondsparande är den näst vanligaste sparformen idag då 74 % av svenskarna har 
pengar i fonder, endast ett vanligt sparkonto är vanligare som sparform. (TNS Prospera 2008). 
Utöver att fondsparande är vanligt förekommande så har svenskarna dessutom ganska mycket 
pengar i denna typ av sparande och summan ökar också konstant. De senaste tio åren (1998-
2007) har den totala fondförmögenheten vuxit från 660 miljarder till 1660 miljarder. 
Samtidigt har antalet fonder tredubblats under samma period från 1200 till 3300 stycken. 
(Fondbolagens Förening 2008). 
 
Alla fonder är inte bra investeringar. Samtidigt som sparandet i fonder har ökat rejält under de 
senaste decennierna har det sedan lång tid tillbaks pågått en debatt om att vissa fonder har 
väldigt höga avgifter i förhållande till vad de presterar. Diskussionen blev mer precis när 
Fame (1970) i sin forskning kom fram till att det inte är möjligt för investerare att välja 
värdepapper på ett sådant sätt att de presterar bättre än marknaden. Fame (1970, 1991) menar 
alltså att en investerare inte kan slå marknaden, exempelvis Stockholmsbörsen, genom att 
välja ut vissa aktier som investeraren tror ska gå bättre än börsen, för att skapa en avkastning 
som är bättre än börsen. Det är enligt Fame (1970, 1991) och många andra forskare (se t.ex. 
Samuelsson (1973), Dimson och Mussavian (1998) m.fl.) således omöjligt för exempelvis en 
Sverigefond att prestera bättre än sitt jämförelseindex vilket är precis vad en aktivt förvaltad 
fond försöker göra. Aktiva fonder har i princip alltid högre avgifter än andra fonder och 
motiverar detta bl.a. med att det kostar mycket att ha upprätthålla en aktiv förvaltning i form 
av både humankaptial och transaktioner för att ta fram de aktier som just ska slå sitt 
jämförelseindex (Morningstar.se, E24.se). Aktivt förvaltade fonder tar alltså rejält betalt för 
att utföra en uppgift som enligt många forskare inte går att utföra, att slå börsen. Motsatsen till 
aktivt förvaltade fonder är indexfonder. Indexfonder försöker inte att välja ut aktier som ska 
gå bättre än börsen utan enbart välja ut aktier som motsvarar ett index. En svensk indexfond 
försöker alltså att imitera sitt jämförelseindex, exempelvis stockholmsbörsen, på ett sådant 
sätt att fonden exakt följer indexet genom att äga det antal olika aktier som motsvarar detta 
index. Genom att det inte är något avancerat urval eller prestation som fonden ska utföra är 
indexfonder i princip alltid ca en procentenhet billigare än aktivt förvaltade fonder. 
(Morningstar.se, di.se). Avgifternas betydelse blir framförallt uppenbar på lång sikt. 
Tidningen E24 har i ett räkneexempel kommit fram till att om man investerar 100 000 i tjugo 
år i en aktivt förvaltad fond med 1,5% förvaltningsavgift så får man ut 54 000 kr mindre i 
slutändan än du hade fått om pengarna istället hade legat i en indexfond med 0,3% avgift. 
(Förutsätter en årsavkastning på 9%). Dessutom har kapitalet i sig vuxit sig större i en 
indexfond tack vare att ränta-på-ränta effekten blir större vid lägre avgifter). (E24.se).  
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Fames (1970, 1991) forskning skapade redan när den kom en jättedebatt och många forskare 
har därefter undersökt om Fames teori, kallat den effektiva marknadshypotesen, verkligen 
stämmer. Givetvis har teorin blivit rejält ifrågasatt och i dagsläget är åsikterna fortfarande 
delade. De flesta forskare är överrens om att det inte går att slå marknaden på sikt och att all 
eventuell överavkastning beror på slumpen. Samtidigt finns det en del, framförallt inom 
finansbranschen, som menar att det visst går att slå marknaden och hänvisar till de fonder som 
år efter år faktiskt överpresterar mot marknaden. Dessutom finns det en tredje 
åsiktsinriktning, som bland annat innehas av fondutvärderingsinstitutet Morningstars 
analyschef Jonas Lindemark. Han med flera menar att det inte går att slå index på de flesta 
grundligt analyserade aktiemarknaderna, men att det på vissa underanalyserade marknader i 
framförallt tillväxtområden går att få en överavkastning (Morningstar.se). Åsikterna om de 
aktivt förvaltade fondernas effektivitet är således delade. Diskussionen om aktivt förvaltade 
fonder och deras avgifter avgränsar sig dock inte enbart till detta, ifrågasättandet av aktivt 
förvaltade fonder kommer också från annat håll och gäller då förvaltarnas passivitet.  
 
Aktivt förvaltade fonder tar alltså betalt för att försöka utföra en uppgift som många anser är 
omöjlig. Givetvis förstår den insatta investeraren att fondbolaget kanske måste ta ut en högre 
avgift då denna typ av förvaltning kräver goda prestationer och analyser av människor och 
mer arbete i förvaltningen vilket kostar pengar. Tror man som fondsparare att fondbolaget 
dessutom kan skapa en överavkastning mot index så är många kanske beredda att betala extra 
för den möjligheten. Rapporter har dock kommit från olika håll om att många fonder som 
påstår sig vara aktiva i själva verket fungerar som indexfonder men tar betalt som en aktiv 
fond. Affärsvärlden kallar fenomenet smygindexering och skriver bland annat följande i en 
artikel från 2006: ”I USA benämns fenomenet "closet indexing", smygindexering på svenska. 
En förvaltare tar bra betalt för att med aktiv förvaltning av en aktieportfölj ge en hög 
avkastning, men levererar en portfölj som i stort följer något index”. (affarsvarlden.se). 
Samma artikel poängterar också att väldigt lite skrivs om smygindexering i svenska medier 
och ställer sig frågande till varför inte mer skrivs. (affarsvarlden.se). Kanske finns det en 
mängd intressenter som tjänar otroligt mycket pengar på smygindexering och därmed vill 
tysta debatten? 

Undersökningar visar att det hos storbankerna (Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea) 
finns flera stora Sverigefonder som inte skiljer sig mycket från index men där avgiften ändå är 
hög (Morningstar.se). Även de nuförtiden väldigt populära etiska fonderna och de s.k. 
miljöfonderna har visats sig mer eller mindre följa index men tar ut en rejäl avgift för att de 
har en miljö- eller etikinriktning på sina placeringar (dn.se). Det finns alltså ett antal 
fondförvaltare som tjänar bra med pengar på att bedriva en billig indexförvaltning men som 
tar betalt för aktiv förvaltning. Affärsvärlden menar att det oftast är storbankerna som sysslar 
med smygindexering. De har låtit Morningstars analyschef Jonas Lindemark räkna på 
avgifterna hos storbankernas fonder under åren 1998-2003, tre bra och tre dåliga börsår, och 
kommit fram till att spararna under denna period betalade in 45 miljarder i avgifter och för det 
fick 0% i avkastning. (affarsvarlden.se). I en intervju i Affärsvärlden säger Lars Vinell, 
professor i statistik och finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, angående 
smygindexering att ”Det är ganska tyst om detta, men jag ser det som ett betydande 
samhällsekonomiskt problem. Kunderna betalar alldeles för mycket för det man får. Det blir 
en överföring, från sparare till de stora förvaltarna, främst bankerna, som inte är särskilt 
samhällsnyttig. Det är dock ofrånkomligt att investerarna själva måste ta ett ansvar”. 
(Affärsvärlden.se).    
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Indexfonder verkar alltså vara det bästa sättet att spara i fonder på de flesta av världens 
aktiemarknader enligt en mängd forskare, då det andra alternativet, aktivt förvaltade fonder, 
enligt dem inte fungerar. Samtidigt finns det många som anser att aktiv förvaltning faktiskt 
åtminstone till viss del fungerar. Många empiriska studier som finns inom finansforskningen 
stödjer dock kritikernas åsikt och dessutom verkar många fondbolag bedriva indexförvaltning 
trots att de påstår sig ha en aktiv förvaltning. Hur gör då svenskarna? I vilken typ av fonder 
har vi vår fondförmögenhet på 1660 miljarder kronor? 
 
Så vad sparar svenskarna i för typ av 
fonder?  Den överlägset vanligaste 
fondtypen som svensken sparar i är 
aktiefonder, alltså fonder som investerar 
i aktier. (Se diagram 1.1). Över hälften 
av vår totala fondförmögenhet finns i 
aktiefonder. Näst största kategori är 
räntefonder med en fjärdedel, 
blandfonder har 15% av förmögenheten 
och minsta kategorin är hedgefonder 
med 6% av fondförmögenheten.  
 
   
    Diagram1.1Källa:Fondbolagensförening (2008) 
Ser man till aktiefonder, som är i 
fokus i vår uppsats, är det framförallt i 
Sverigefonder som svenskarna väljer 
att spara pengar i. Statisktik från 
Fondbolagens förening visar att enbart 
Sverigefonder har 26% av det totala 
sparandet medans kategori ”Svenska 
och globala placeringar”, som består 
av fonder som placerar hälften i 
Sverige och hälften globalt, har 23% 
av det totala sparandet i aktiefonder. 
(Se Diagram 1.2). Påtalas bör även att 
Sverigefonder har ökat i popularitet 
under de senaste åren och det vanligaste  Diagram 1.2 Källa: TNS Prospera (2008) 
ändamålet är att spara till är pensionen.  
(Fondbolagens Förening 2008).  
 
TNS Prospera (2008) har i en undersökning utförd åt Fondbolagens Förening utrett hur 
svenskarna ser på sitt fondsparande och vilka faktorer som vi anser vara viktiga när vi  
utvärderar våra fonder. Det visade sig att det absolut viktigaste när vi utvärderade fonder var 
risknivå och avgifter. Dock verkar svenskarna har ganska dålig koll på sina fonder. Hälften av 
de tillfrågade ansåg exempelvis att avgifterna var viktiga men 73% kände inte till avgifterna i 
sin fond. Tre fjärdedelar av de tillfrågade visste inte heller att avgifterna är borttagna när 
avkastningen för fonder redovisas. Det vanligaste tillvägagångssättet när svenskarna 
utvärderade fonder var att jämföra med sin egen fond på något vis för att få en uppfattning om 
hur fonden presterat. 71 % av de tillfrågade hade detta tillvägagångssätt och det vanligaste var 
att jämföra med hur fonden gått tidigare eller till vilket pris man köpte fonden för. Väldigt få 
jämförde med något index och av dessa säger sig endast 7 % jämföra med något annat index 
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än stockholmsbörsen, oavsett vilken fond de hade. (Fondbolagens Förening 2008). De 
svenska fondspararna anser allstå att risk och avkastning är viktigast vid utvärdering av 
fonder men de allra flesta är så pass ointresserade eller känner att de får så dålig information 
så att de dels inte har koll på sin fonds avgifter och dels jämför avkastning enbart med sin 
egen fond istället för att jämföra med liknande fonder eller ett representativt index för vald 
fond. Hur är det då med indexfonder jämfört med aktivt förvaltade fonder, väljer svensken 
indexfonder som forskningen förordar?  
 
Endast 8 % av aktiefonderna som svenskarna äger är indexfonder, resterande 92 % har vi 
alltså investerade i aktivt förvaltade fonder. (Fondbolagens Förening 2008). Den stora frågan 
är givetvis varför så få svenskar äger indexfonder om det enligt många undersökningar och 
experter är fördelaktigt. Affärsvärlden konstaterar att svenskarna verkar ha ett visst motstånd 
mot indexfonder överlag, inte ens om fonden är helt gratis, vilket internetbanken Avanzas 
indexfond är, så strömmar spararna till. (affarsvarlden.se). Morningstar ger förklaringen att 
det kan vara så att många har haft pengar i fonder under lång tid och inte vill byta ut dessa på 
grund av beskattningen som då skulle ske. Vidare tror Morningstar att indexfonder satsar 
mindre på marknadsföring än aktivt förvaltade fonder för att hålla nere kostnaderna och 
därmed får färre kunder. (Morningstar.se). Dessutom har både Dagens Nyheter, Dagens 
Industri, Morningstar och Affärsvärlden i flertalet artiklar påpekat att storbankerna tjänar bra 
med pengar på aktiva fonder och därför kanske inte är speciellt intresserade av att kunderna 
byter till indexfonder. (dn.se), (di.se), (morningstar.se), (affarsvarlden.se). 
 
Nästan alla vuxna svenskar betalar alltså dyrt för att spara i aktivt förvaltade fonder som 
enligt forskningen inte kan slå sitt jämförelseindex. Därmed betalar nästan alla av oss höga 
avgifter till fonder som enligt ett flertal undersökningar tar betalt för något de inte utför, att 
prestera bättre än index. Dessutom verkar det finnas ett antal aktivt förvaltade fonder, speciellt 
hos storbankerna, som tar betalt som en aktiv fond men inte ens försöker att vara aktiva i sin 
förvaltning utan följer index slaviskt år efter år, s.k. smygindexering. Den här problematiken 
har väckt vårt intresse.  
 
Är det verkligen så illa ställt som det verkar med svenskarnas sparande? Sitter största delen av 
befolkningen och betalar dyra pengar år efter år i sitt sparande till pensionen men får inget 
annat tillbaks än vad en betydligt billigare indexfond skulle ge? Eller har förespråkarna av 
aktivt förvaltade fonder rätt, kanske är debatten om att fonder inte kan slå index överdriven 
och det finns en hel del fonder som faktiskt slår sitt index.  Kanske finns det några fonder 
som, förutsatt att de inte slår index, åtminstone ger en bättre riskjusterad avkastning än index 
och därmed kan motiveras som bra fondköp? För att undersöka ovanstående bestämde vi oss 
för att välja ut den vanligaste fondkategorin som svenskarna sparar i, Sverigefonder. Genom 
att välja ut de nio största Sverigefonderna som går att köpa idag har vi valt ut de fonder som 
flest svenskar har förtroende för och därmed valt att placera sina pengar i. Dessutom väljer vi 
att undersöka dessa fonder under ett bra börsår och ett dåligt. Detta för att se om våra utvalda 
fonder presterar annorlunda beroende på marknadsklimatet. Kanske är det bättre med aktivt 
förvaltade fonder i en uppåtgående marknad? Vår problembakgrund har mynnat ut i följande 
frågeställning.  
 
1.2 Problemformulering 

I vilken utsträckning gav de högre avgifterna som aktivt förvaltade svenska aktiefonder tar ut 
i jämförelse med indexfonder en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under 
åren 2006 och 2008.  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att fastställa hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder presterar i förhållande till 
sitt jämförelseindex under en uppåtgående respektive en nedåtgående marknad i ett försök att 
utreda om de höga avgifter som tas ut i aktivt förvaltade fonder är motiverade eller om det 
istället är bättre att investera i betydligt billigare indexfonder. För att besvara vår 
problemformulering och syfte har vi utgått från två delsyften som vi baserar på välkända 
teorier inom finansieringsområdet och som vi kommer att behandla och diskutera genom hela 
arbetet.  

Det första delsyftet är att fastslå om det är möjligt för aktivt förvaltade svenska aktiefonder att 
slå index under en starkt uppåtgående marknad samt en starkt nedåtgående marknad. Vi vill 
med detta ta reda på om våra undersökta fonder slår sitt jämförelseindex under dessa år samt 
undersöka om resultatet skiljer sig åt beroende på marknadsutvecklingen. Det andra delsyftet 
är att klargöra om aktivt förvaltade fonder kan ge en bättre riskjusterad avkastning i 
förhållande till index. Här vill vi utreda om den aktiva förvaltningen ger en lägre risknivå och 
en bättre avkastning i fonden i jämförelse med index. 

1.4 Begreppsdefinition 

Inom portföljteorin används ett stort antal begrepp och formler varav många har sin grund 
inom statistiken. Många av dess begrepp är även grundläggande inom företagsekonomi i 
allmänhet. För att läsaren lättare ska kunna hänga med i arbetet och förstå våra resonemang så 
presenterar vi nedan ett antal begrepp som vi använder i vårt arbete. Som källa till begreppen 
har vi främst använt Morningstars förklaring och även jämfört dessa förklaringar med andra 
banker och finansinstitut. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi definierar våra begrepp 
med allmänt accepterade definitioner.  

Avkastning 
En fonds avkastning är den värdeökning som en investerare får ut under en viss period. För 
fonder så visas alltid avkastningen med återinvesterade utdelningar på de aktier som ingår i 
fonden. Det finns två vanliga sätt att beräkna avkastning. Den aritmetiska avkastningen 
beräknas genom att man tar en fonds årliga avkastningar under en viss period och adderar 
dessa olika avkastningar för att få ett totalresultat.  

Om vi exempelvis ska beräkna en fonds avkastning över en period om tre år då avkastningen 
år 1 var +13%, år 2 +18% och år 3 -20%. Då blir den aritmetiska avkastningen: 13% + 18% - 
20% = 11%.  

Denna metod är enligt Bodie et al. (2008 s.136-138) mest lämplig om man har avsikten att 
prognostisera fondens framtida avkastningar utifrån tidigare års avkastningar. Om vi istället 
ska beräkna fondens faktiska avkastning under ovan nämnda period så är det bättre att 
använda geometrisk avkastning då den visar en fonds verkliga avkastning från en periods 
början till slut (Bodie et al. 2008, s136-138). Denna beräknas genom att man tar en fonds 
slutvärde efter en period, minus värdet vid periodens början, delat med värdet vid periodens 
början. Om vi i exemplet ovan hade investerat 1000kr så får vi följande beräkning: 

År 1: 1000*1,13=1130. År 2: 1130*1,18=1333,4. År 3. 1333,4*0,82=1093,4 

Total avkastning: (1093,4-1000) / 1000 = 9,4% 
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Detta är den vanligaste beräkningen för fonders avkastning och det är även på detta sätt som 
olika index avkastning beräknas. I detta arbete använder vi i huvudsak geometrisk avkastning 
då vi är ute efter våra undersökta fonders faktiska avkastning under två utvalda perioder.  

Förvaltningsavgift  
En fonds förvaltningsavgift är ersättningen ett fondbolag tar ut för att förvalta en fond.  Denna 
avgift beräknas i procent av fondförmögenheten och ska täcka alla förvaltningskostnader som 
fonden har.  Förvaltningsavgiften dras av från fondens andelskurs. (Morningstar.se) 
 
Morningstar har tagit fram en annan typ av mått för att mäta en fonds avgifter som enligt 
Morningstar är ”summan av samtliga kostnader i fonden per år, i procent av genomsnittlig 
fondförmögenheten”. Måttet kallas för Totalkostnadsandel och omfattar förvaltningsavgifter, 
administrativa avgifter, skatter, marknadsföringskostnader och transaktionskostnader. Måttet 
beräknas utifrån nyckeltal som hämtas från respektive fonds årsberättelse. Faktorer som ger 
ett högt TKA är om en fond har en liten förmögenhet, hög förvaltningsavgift, eller en hög 
omsättning. Faktorer som ger ett lågt TKA är stor förmögenhet, låg förvaltningsavgift eller 
låg omsättning. TKA beloppet dras av från fondernas avkastning innan de presenterar sina 
resultat för allmänheten. (Morningstar.se) 
   
Index-indexfond- jämförelseindex 
 
Index 
Ett index beräknas normalt genom ”den genomsnittliga värdeförändringen hos de värdepapper 
som är noterade på en viss marknad” (Morningstar.se). Denna typ av beräkning gör att stora 
företag med ett högt börsvärde utgör en stor del av indexet vilket medför att de har en stor 
inverkan på rörelserna i indexet.   
 
Indexfonder  
Indexfonder har som strategi att ”köpa samma andel av varje aktie som aktien har i ett visst 
börsindex”. Detta gör att indexfondens avkastning kommer att prestera precis som indexet 
plus en extra avkastning i form av utdelningarna som aktierna i fonden ger ut 
(Morningstar.se). Det här beror givetvis på vilket index som indexfonden jämförs mot. I detta 
arbete använder vi SIXPRX som jämförelseindex och i detta index inkluderas utdelningar, 
vilket gör att en indexfond således bör ge samma avkastning som SIXPRX. (SIX.se) 
 
Jämförelseindex  
Fonders avkastning brukar jämföras mot ett jämförelseindex som representerar den marknad 
som fonden investerar på. En fonds jämförelseindex beror på vilken fondkategori fonden 
tillhör. En fonds avkastning i förhållande till index varierar stort beroende på vilket index som 
används som jämförelseindex. Ett jämförelseindex måste vara så likt en fonds 
investeringsområde som möjligt för att kunna ge en rättvis bild av ett korrekt jämförelseindex 
för den specifika fonden. (Morningstar.se) 

Förklaringsvärde  
Förklaringsvärdet (även benämnt som R2 eller R-kvadrat) är ett mått som används inom 
statistiken och portföljvalsteorin. Måttet mäter hur mycket av en fonds rörelser i avkastning 
som kan förklaras av rörelser på marknaden. Förklaringsmåttet visar helt enkelt hur känslig en 
fond är i förhållande till marknaden, vilket har vissa likheter med Betavärdet som vi redogör 
för senare i arbetet. Måttet anges i procent på en skala från 0 till 100. Ett R2 mått på 100% 
innebär att alla fondens rörelser kan förklaras av marknadens rörelser. Ett lågt R2 mått på 
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exempelvis 15% indikerar att en liten del (15%) av fondens rörelser kan förklaras av rörelser i 
marknaden. En tillgångs R2 värde visar även hur pass tillförlitligt betavärdet för tillgången är. 
Ett högt R2 värde visar att betavärdet är mer tillförlitligt och på motsatt sätt visar ett lågt R2 
värde att betavärdet är mindre tillförlitligt. (Morningstar.se) 

Standardavvikelse 
En fonds standardavvikelse visar hur mycket en fonds avkastning har avvikit från sitt 
medelvärde under en viss tid tillbaka. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som mäter hur 
stora svängningar en fonds avkastning har (hur hög volatilitet fonden har). 
Standardavvikelsen används inom portföljteorin som ett mått på en tillgångs risknivå, både 
historisk risk och som mått för att prognostisera framtida risk.  Standardavvikelsen mäts i 
procent och ju högre standardavvikelse desto högre risk. (Morningstar.se) 
 
Kovarians 
Kovariansen är ett statistiskt mått som visar hur två variabler rör sig i förhållande till 
varandra. Kovariansen visar alltså samvariationen mellan exempelvis två olika aktier eller 
fonder. Kovariansen mellan två fonder utgörs av hur den ena fondens svängningar påverkar 
den andra fonden och tvärt om. (Morningstar.se) 
 
Aktiefond  
”En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller 
aktierelaterade finansiella instrument” (Morningstar.se). En aktiefond kan ha en mängd olika 
investeringsinriktningar, allt från olika regioner och länder till olika branscher. En annan 
vanlig typ av inriktning är endast stora eller endast små företag. (Morningstar.se) 
 
Aktiv förvaltning  
Aktiv förvaltning innebär främst att fondförvaltaren aktivt investerar i olika värdepapper för 
att få fondens värde att öka. Det kan även innebära att förvaltaren gör regelbundna 
investeringar, förvaltaren är alltså aktiv i sin förvaltning. Aktivt förvaltade fonder försöker 
oftast att slå sitt jämförelseindex genom att investera i aktier som man tror kommer öka i 
värde och sälja av aktier som man tror kommer minska i värde. Det handlar helt enkelt om att 
försöka hitta de bästa aktierna på marknaden och investera i dessa. Detta tillvägagångssätt 
medför att dessa typer av fonder kräver resurser i form av exempelvis stora analysavdelningar 
och informationsinhämtningsprocesser vilket medför höga kostnader. Det här är grunden till 
att aktivt förvaltade fonder tar ut en relativt hög förvaltningsavgift vilket vi förklarat tidigare i 
arbetet.  (Morningstar.se) 

Portfölj 
Med portfölj menar vi i det här arbetet en grupp av tillgångar som tillsammans skapar en 
investeringsportfölj. Oftast omfattar en portfölj en samling aktier eller en fonds samtliga 
investeringar. Har man som investerare exempelvis köpt totalt femton olika aktier så utgör 
dessa aktier investerarens portfölj.  (Morningstar.se) 

Värdefonder 
Det finns två vanliga typer av företag som fonder investerar i, tillväxtföretag och 
värdeföretag. Tillväxtföretag är företag med hög potentiell avkastning men även en hög 
risknivå som exempelvis ett läkemedelsföretag som inte har en färdig produkt ännu och satsar 
mycket på forskning. Dessa typer av företag har ofta ojämna kassaflöden och genererar inga 
större vinster till en början. Det är istället en förväntan på höga framtida avkastningar som gör 
dessa företag intressanta. Motsatsen till tillväxtföretag är värdeföretag som är mer solida 
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företag med en förhållandevis låg risknivå som exempelvis Ericsson, Volvo, Telia, o.s.v. 
Dessa typer av företag har oftast relativt solida kassaflöden och går med vinst under de flesta 
åren. Med dessa två företagstyper som grund så finns det värdefonder och tillväxtfonder 
utifrån vilka typer av företag fonderna investerar i.(Morningstar.se) 
 
Riskfri ränta 
”Den riskfria räntan” används som begrepp i många formler inom portföljteorin som 
exempelvis CAPM modellen. Den riskfria räntan är den avkastning som ges av en tillgång 
som bedöms vara helt fri från risk. Den utgöra oftast av avkastningen på statsobligationer 
eller statsskuldväxlar då dessa är allmänt accepterade som riskfria. Enligt Bodie et al. (2008, 
s135,854) så är statsskuldsväxlar ett lämpligt mått på riskfri ränta. Även Morningstar och 
MoneyMate AB använder sig av statsskuldsväxlar som mått, mer precist räntan på en 
tremånaders statsskuldväxel. (Morningstar.se, MoneyMate 2009). Således använder vi i detta 
arbete avkastningen på tremånaders statsskuldväxlar som mått på riskfri ränta.  
 
1.5 Avgränsningar 
I detta arbete fokuserar vi på de privata fondspararna i Sverige och vi bortser helt ifrån 
institutionella aktörer på fondmarknaden. Vi fokuserar på Sverige på grund av att i stort sett 
alla vuxna svenskar har pengar i fonder (se vår problembakgrund) vilket gör att de svenska 
fonderna har en stor påverkan på människors ekonomi i Sverige. Med detta som grund har vi    
valt ut nio stycken svenska aktiefonder som alla har en mycket stor fondförmögenhet och är 
några av de vanligaste fonderna för privata fondsparare i Sverige. Grunden till detta urval är 
att vi ville undersöka de största och vanligaste fonderna då de har störst påverkan på 
svenskarnas ekonomi. Dessa fonder undersöks och ställs i förhållande till vad vi ser som det 
mest lämpliga jämförelseindexet, SIXPRX (vi motiverar detta val av index i vår praktiska 
metod avsnitt 4.2). Vi hade kunnat fokusera på exempelvis företagskunder i detta arbete och 
undersökt de vanligaste fonderna för denna kundgrupp. Dock så anser vi att då cirka 98% av 
Sveriges vuxna befolkning sparar i fonder i någon form så är detta den mest lämpliga gruppen 
att undersöka. Till följd av den rådande debatten om fonder och deras avgifter så blir denna 
kundgrupp extra intressant att undersöka.  
 
1.6 Disposition 
 
Inledning 
I vår inledning så redogör vi extensivt för hur den svenska fondmarknaden ser ut i dagsläget 
samt för hur svenskarnas fondsparande ser ut. Denna bakgrundsinformation syftar till att ge 
läsaren en god förståelse för bakgrunden till vår frågeställning och vårt syfte som vi därefter 
beskriver. Efter detta så redogör vi för ett stort antal begrepp som vi använder i arbetet. Detta 
anser vi är nödvändigt då läsaren bör ha en god förståelse för dessa begrepp för att kunna 
hänga med i våra diskussioner och analyser i arbetets senare delar. Avslutningsvis så 
beskriver vi vårt arbetes avgränsningar så att läsaren vet vad vi har för avsikt att undersöka 
samt vad vi inte har avsikten att undersöka.   
 
Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska aspekterna av vårt tillvägagångssätt i denna uppsats. 
Vi beskriver metodiskt vilka vi är som personer, vår syn på kunskap och vårt metodval. Vi 
beskriver även varför vi valt att vårt undersökningsämne och ur vilket perspektiv vi analyserar 
detta ämne. Avslutningsvis beskriver vi hur vi har gått tillväga i vårt insamlande av 
sekundärkällor samt vilka för- och nackdelar detta tillvägagångssätt innebär. All denna 
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information anser vi är nödvändig för att läsaren ska förstå vilka vi är som personer och hur 
detta kan ha påverkat oss i vårt arbete med denna uppsats.   
 
Teoretisk referensram 
I denna del av vårt arbete redogör vi för de teorier som vi har valt att använda utifrån vår 
frågeställning och vårt syfte. Detta avsnitt delas in i tre huvuddelar: Modern Portföljteori, 
Prestationsmått och den Effektiva Marknadshypotesen. Vi redogör ordentligt för våra teorier 
för att visa att vi har en stadig grund att basera vår efterkommande undersökning och analys 
på.   
 
Tillvägagångssätt 
I vårt praktiska metodavsnitt så redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt i detta arbete. 
Vi beskriver hur vi har gått tillväga i vårt insamlande av historisk data samt hur vi har fått 
fram våra undersökningsresultat. Vi motiverar även hur vi har valt ut våra fonder, våra två 
undersökta år samt vårt jämförelseindex. Slutligen genomför vi en extensiv kritisk diskussion 
kring detta tillvägagångssätt. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en förståelse för hur vi 
har gått tillväga innan, under och efter vår undersökning. Detta avsnitt syftar även till att 
läsaren ska kunna återvända hit om denne upplever någon del av vår undersökning som oklar 
eller diffus. 
 
Empiriskt resultat och Analytisk diskussion 
I denna del av vårt arbete redogör vi för de resultat som vår undersökning har frambringat. Vi 
för även extensiva diskussioner över dessa resultat och analyserar vad resultaten pekar på. Vi 
redovisar våra resultat med tabeller och diagram för att läsaren lättare ska kunna ta till sig all 
information i avsnittet. Denna del av arbetet är uppbyggd efter samma rubriker som vårt 
teoriavsnitt, d.v.s. Modern Portföljteori, Prestationsmått och den Effektiva 
Marknadshypotesen. Syftet med denna uppdelning är att läsaren lättare ska kunna 
sammankoppla våra undersökningssvar och våra diskussioner med våra teorier. 
Avslutningsvis analyserar vi våra undersökningsresultat och kopplar samman dessa med våra 
två delsyften. Denna avslutande analys ligger som grund till de slutsatser vi därefter drar i 
nästkommande del av arbetet.  
 
Slutsatser 
 I detta avsnitt så presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån vårt syfte och 
vår frågeställning. Vi sammankopplar alla diskussioner som vi fört under arbetets gång och 
beskriver vad dessa diskussioner har utkristalliserats till. Syftet med detta avsnitt är att läsaren 
ska kunna se hur vårt arbete sammansluts till ett antal faktiska observationer och hur vi utifrån 
dessa observationer därefter ger ett konkret svar på vår frågeställning. Vi avslutar detta avsnitt 
med att redogöra för våra egna reflektioner kring vårt arbete och ger ett antal förslag till 
framtida forskningsområden.  
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
I detta avsnitt behandlar vi i huvudsak de teoretiska aspekterna av vårt tillvägagångssätt i 
uppsatsen. Syftet är att läsaren ska få en förståelse för vilka vi är som personer, vilken syn vi 
har på vår omvärld och hur detta kan påverka vårt arbete. Vi vill att läsaren ska kunna 
bedöma om vårt teoretiska tillvägagångssätt är korrekt i förhållande till vår frågeställning 
och vårt syfte. I stort så omfattas vårt arbete av en positivistisk kunskapssyn, ett deduktivt 
angreppssätt och en kvantitativ forskningsmetod. Vidare så diskuterar vi vår insamling av 
sekundärkällor samt kritiken mot denna och avslutar kapitlet med att motivera våra val av 
teorier.  
 
2.1 Ämnesval 
Eftersom vi under vårt magisterår har studerat finansiering så var vi tidigt överrens om att vår 
D-uppsats borde skrivas inom finansieringsområdet. Många olika ämnesområden diskuterades 
och vi kom under tiden fram till att vi ville skriva om ett aktuellt ämne med stor förankring 
hos både den breda allmänheten och hos oss själva.  
 
Vårt år som finansstudenter på D-nivå har i mångt och mycket präglats av den s.k. 
finanskrisen. Skräckrubriker i media har blandats med allvarliga rapporter från finansinstitut 
och banker om olika värdepappers dåliga utveckling. Vi kände att det vore intressant att ha en 
koppling till finanskrisen i vår uppsats, på något sätt ville vi ”utnyttja” att den svenska börsen 
rasade 42% under året och att år 2008 därmed blev det sämsta börsåret på 100 år (svd.se).  
 
Kombinationen av finansiering, ett välförankrat ämne hos allmänheten och finanskris förde 
oss mot fonder. 98 % av den svenska befolkningen äger fonder direkt eller indirekt genom 
pensionssystemet vilket gör fondsparande till ett finansiellt instrument med god grund hos 
allmänheten. Fonder har givetvis också påverkats enormt mycket av finanskrisen beroende på 
fondens inriktning och dessutom är vi själva aktiva sparare i fonder. Använde vi fonder som 
bas i vår uppsats kunde vi på ett smidigt sätt inkludera alla våra tre kriterier, välförankrat hos 
allmänheten, finanskris och ett ämne inom finansiering. Vi ville dock göra vår uppsats lite 
mer fascinerande än så och beslöt oss för att involvera ytterligare en faktor.  
 
Ett område som särskilt väckte vårt intresse under magisteråret var diskussionen om huruvida 
det är möjligt för en fondförvaltare att prestera bättre än fondens jämförelseindex. Både ett 
antal teorier och de flesta forskare är överrens om att det på sikt inte går att slå ett index, som 
exempelvis stockholmsbörsen. Ändå lyckas vissa fondförvaltare med detta konststycke år 
efter år. Vissa forskare hävdar att det faktiskt är möjligt för en aktivt förvaltad fond att 
prestera bättre än börsen medan många menar att överavkastningen enbart beror på slumpen. 
Stämmer tesen innebär det att otroligt många svenskar betalar dyra förvaltningsavgifter till en 
aktivt förvaltad fond som i verkligheten inte kan bidra med en bättre avkastning än en 
betydligt billigare indexfond. Vi var båda överrens om att det vore otroligt inressant att även 
få med denna diskussion i vår uppsats. 
 
Vi kom slutligen fram till att det bästa sättet att få med ovanstående resonemang i vår uppsats 
var genom att undersöka frågan om aktivt förvaltade svenska aktiefonder kan prestera bättre 
än index i en uppåtgående marknad och en nedåtgående marknad. Genom denna 
frågeställning får vi med alla de faktorer vi är intresserade av att undersöka och ökar dessutom 
bredden i vårt arbete genom att jämföra de aktivt förvaltade fonderna under både ett bra och 
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ett dåligt år. Valet föll på år 2006 som var ett exceptionellt bra börsår och år 2008 som ju som 
bekant var exceptionellt dåligt år och får symbolisera finanskrisens troligtvis mörkaste år. 
 
2.2 Perspektiv 
Valet av perspektiv i en studie kan ha en avgörande betydelse för resultatet av studien. 
Eftersom det är upp till författaren att välja ett perspektiv att utgå ifrån varierar också 
resultatet av studien utifrån författarens val. (Halvorsen 1992 s38, Lundahl 1999, s15). När en 
undersökning görs är det därför viktigt att fastställa ur vilken synvinkel eller perspektiv som 
studien utgår från. (Lundahl 1999, s15). 
 
Vi har i vår uppsats framförallt fokuserat på att skriva ur ett privatkundsperspektiv. Som vi 
nämnt tidigare så sparar både vi själva och 98% av svenska folket i fonder av något slag och 
det är framförallt till denna kategori vi vänder oss till i uppsatsen. Svaret på om aktivt 
förvaltade fonder kan slå indexfonder är givetvis inte begränsat till privatpersoner. Många 
företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer placerar också sitt överskottskapital i 
fonder och givetvis kan svaret på vår frågeställning vara till hjälp även för dem. Oavsett 
privatperson eller någon form av organisation så kan vi fastslå att vi skriver ur ett 
kundperspektiv. Vi riktar helt in oss på köpare av fondandelar. Alltså konsumenter som av 
någon anledning ska köpa eller äger fondandelar och behöver vägledning i vilken typ av 
fondslag som är bäst. Ett alternativt perspektiv hade varit att skriva det ur en försäljare av 
fondandelars synvinkel, exempelvis de olika fondbolagen som ska sälja sina fonder till 
konsumenterna. Vi anser dock det betydligt intressantare att skriva ur ett kundperspektiv, 
både för att vi själva äger och handlar med fondandelar och för att vi anser att allmännyttan 
med vår uppsats och därmed intresset för uppsatsen blir större med denna inriktning.   
   
2.3 Förförståelse 
Begreppet förförståelse omfattar en persons tidigare erfarenheter och ämneskunskaper inom 
ett visst område. Förförståelsen omfattar varje enskild persons uppfattning av verkligheten 
och grundar sig exempelvis på dennes uppväxt och utbildning. Detta kan försvåra en persons 
förmåga att vara objektiv till ett ämne utan att påverkas av sina egna fördomar och 
värderingar. Förförståelsen kan med fördel delas in i teoretisk och praktisk förförståelse. 
(Holme och Solvang 1997, s151-153, Johansson-Lindfors 1993, s76). För att läsaren ska 
kunna få en förståelse om hur vi som personer kan ha påverkat vårt arbete i denna uppsats så 
redogör vi nedan för vår teoretiska och praktiska förförståelse.  
 
2.3.1 Teoretisk förförståelse 
Vår teoretiska förförståelse grundar sig främst i att vi båda har studerat vid Handelshögskolan 
i Umeå i snart fyra år. Under våra tre första år så studerade vi Service Management 
programmet och under vårt sista år har vi studerat magisterprogrammet i finansiering. Under 
detta sista år har vi läst kurser inom portföljteori, investeringar, o.s.v. Vi har således en god 
förståelse för företagsekonomi i allmänhet och en ännu djupare förståelse för 
finansieringsområdet. Denna förförståelse kan påverka vår syn på fondsparande då vi i våra 
studier främst lärt oss den teoretiska sidan av finansiellt sparande. Vi har haft stor nytta av 
denna teoretiska kunskap då vi nyligen har läst kurser som behandlat CAPM, Beta, 
Sharpekvot, M2, o.s.v. vilka är de teorier som vi använder oss av i detta arbete. Vi har således 
färska kunskaper inom vårt uppsatsområde vilket lett till att vi snabbare kunnat hitta relevanta 
artiklar och böcker inom detta område. Vi har båda två även läst extrakurser inom finansiell 
ekonomi och derivatinstrument vilket ytterligare ökar vår teoretiska förförståelse i detta 
arbete.   
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2.3.2 Praktisk förförståelse 
Vi har även en god praktisk förförståelse inom finansiellt sparande då vi båda har sparat i 
fonder och aktier privat under många år. Vi har ett stort intresse för förvaltning av kapital och 
handlar regelbundet med aktier och fonder i våra respektive privata portföljer. Vi har båda 
varit ansvariga för finanssektionen för Handelshögskolan i Umeå Studentförening under olika 
år. Under dessa år har vi samarbetat med företag inom finansbranschen som erbjuder sparande 
i fonder och aktier samt anordnat utbildningar om privat sparande för skolans studenter. Vid 
flera av dessa utbildningar och presentationer har vi själva redovisat flera av de teorier och 
prestationsmått som vi presenterar senare i arbetet vilket gör att vi har en väldigt god kunskap 
om dessa teorier.  
 
Dessa samlade praktiska och teoretiska erfarenheter gör att vi har en god förförståelse för vårt 
uppsatsområde. Detta är givetvis positivt ur synpunkten att vi vet vilka teorier som används 
inom vårt uppsatsområde samt har en bra bild över hur sparande i fonder fungerar. Våra 
erfarenheter kan även ha negativa konsekvenser då vi har en viss föreställning om vilka 
fonder som brukar prestera bra och vilka prestationsmått som är bäst. Det här skulle kunna 
påverka oss i vår bedömning av de fonder vi undersöker i detta arbete vilket kan innebära en 
viss partiskhet. Vi tror dock inte att vår förförståelse kommer påverka vårt analysarbete senare 
i arbetet då vi båda är nyfikna på och öppna för de resultat som vår empiri kommer att 
frambringa. Vidare så kommer vi att anstränga oss för att vara så objektiva som möjligt under 
vårt arbete och inte låta våra personliga åsikter påverka arbetets gång.   
 
2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att få en helhetsbild och en djupare förståelse av vårt arbete är det viktigt att läsaren får en 
god uppfattning av det tillvägagångssätt vi har i uppsatsen. Valet av tillvägagångssätt beror 
till stor del på vilken kunskapssyn författarna har och synsättet kan vara avgörande för 
uppsatsens resultat (Johannessen och Tufte 2002, s19). Nedan följer en diskussion om vårt 
tillvägagångssätt och vår kunskapssyn där vi argumenterar för att vårt arbete präglas av en 
kunskapssyn som till stor del grundar sig i positivismen. 
 
Vi undersöker vår frågeställning, om aktivt förvaltade svenska aktiefonder kan slå 
indexfonder i en uppåtgående respektive nedåtgående marknad, genom att i en kvantitativ 
undersökning jämföra historiska data hos olika fonder mot ett representativt index. Detta för 
oss mot positivismen då vi anser att det bästa angreppssättet för att besvara vår frågeställning 
är att först samla in en stor mängd sekundärdata och sedan analysera dessa data empiriskt 
utifrån en frågeställning med hjälp av ett antal lämpliga teorier (Bryman och Bell 2005, s26-
28), (Jacobsen 2002, s38). Ytterligare en faktor som gör att vår uppsats lutar åt det 
positivistiska hållet är att vi utgår från en frågeställning som kan styrkas av våra sinnen, den 
är klart observant och påtaglig, som vi sedan testar empiriskt. Även datamaterialet vi 
använder i undersökningen är kvantitativ sekundärdata som bygger på historiska händelser 
hos de undersökta fonderna, det är data som vi tillförskaffat oss genom oberoende 
fondutvärderingsinstitut och som är framtagen av experter inom området. Datamaterialet kan 
därmed enligt oss ses som värderingsfri fakta och en tydligt objektiv källa till information 
som är oberoende av vår förförståelse och våra erfarenheter, vilket också kännetecknar ett 
positivistiskt förhållningssätt. (Arbnor och Bjerke 1994, s190), (Jacobsen 2002, s36). Vår 
studie präglas också av en stor grad av replicerbarhet som är ett viktigt inslag i positivismen. 
Replicerbarhet innebär att en annan forskare som utför ett identiskt forskningsupplägg som 
vårat kommer att komma fram till samma resultat som oss. (Jacobsen 2002, s37). Att vår 
studie går att replicera anser vi bero på vår användning av officiell historisk data för våra 
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undersökta fonder och de standardiserade och väl vedertagna formler som våra teorier i 
många fall grundar sig i.   
 
I analysen av vår uppsats har vi jämfört teori med resultat vilket också är att närma sig 
positivismen, dock innehåller analysen ett par personliga utsvävningar och tolkningar som 
mer lutar åt en hermeneutisk kunskapssyn. Dessa tolkningar håller sig dock strikt till analysen 
och görs för att få en mer mångfacetterad och intressant uppsats.   
 
2.5 Angreppssätt  
I denna uppsats undersöker vi svenska aktiefonders prestationer i förhållande till ett 
jämförelseindex. Således har vi läst in oss på teorier och fakta inom detta område och 
presenterar denna information i vår teoretiska referensram. Med grund i dessa teorier har vi 
därefter genomfört en undersökning av ett antal svenska aktiefonder och slutligen diskuterat 
undersökningsresultaten i vår analys. Detta tillvägagångssätt är således deduktivt då vi går 
från teori till empiri genom att empiriskt testa och utvärdera våra teorier i en kvantitativ 
undersökning. (Johannessen och Tufte 2002, s35-36. Bryman och Bell 2005, s23-26).  
 
Vi har genomfört en explorativ deduktiv studie för att svara på vår frågeställning och 
undersöka om de teorier vi använt oss av kan appliceras under verkliga förhållanden, vilket 
visar på ett tydligt deduktivt angreppssätt (Jacobsen 2002, s34-35). Många av de teorier vi 
använder i arbetet handlar om att förutspå framtida avkastningar på finansiella tillgångar 
vilket leder oss till frågan om det går att slå ett index, vilket exempelvis den effektiva 
marknadshypotesen ifrågasätter. Vi deducerar alltså fram vår frågeställning ur dessa teorier 
för att kunna undersöka denna fråga empiriskt vilket är betecknande för ett deduktivt 
angreppssätt (Holme och Solvang 1997, s50-51).       
 
 Det deduktiva angreppssättet har en stark koppling till den positivistiska kunskapssynen som 
vi behandlat tidigare i vår teoretiska metod. (Bryman och Bell 2005, s23-26). Likt 
positivismen grundar sig det deduktiva angreppssättet på naturvetenskapliga 
undersökningsmetoder (Bryman 2002, s24) där man med stöd i teorier skapar förväntningar 
och testar dessa i verkligheten i syfte att kunna bekräfta sina förväntningar (Johannessen och 
Tufte 2002, s35-36. Bryman och Bell 2005, s23-26). Kritiken mot detta tillvägagångssätt är 
att det kan leda till att man endast söker information som bekräftar ens förväntningar på hur 
någonting ska vara (Jacobsen 2002, s34-35). I denna uppsats har vi dock valt ut teorier för att 
undersöka vår frågeställning och inte skapat några förväntningar på viket resultat vår 
undersökning borde komma fram till. Vi har alltså inte valt ut våra teorier för att bekräfta 
några resultat som vi redan innan arbetet hade för avsikt att komma fram till.  
 
En avgörande faktor för vårt val av angreppssätt i denna uppsats är att vi genomför en 
kvantitativ undersökning vilket medför att vårt angrepps lämpligtvis bör vara deduktivt. Detta 
då det är nödvändigt för oss att välja ut vilken information och vilka fenomen vi vill studera 
innan vi genomför vår undersökning. (Jacobsen 2002, s42-43). För att vi ska kunna undersöka 
prestationen av ett antal fonder i förhållande till ett jämförelseindex måste vi först välja ut ett 
antal lämpliga fonder och samtidigt välja vilken period vi ska titta på. Vi måste även välja ut 
ett lämpligt jämförelseindex och bestämma med vilka metoder vi ska utvärdera fondernas 
prestationer. Detta tillvägagångssätt är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra vår 
studie och visar vilken stark koppling vårt angreppssätt har till det deduktiva angreppssättet.        
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2.6 Metodval  
I detta arbete undersöker vi ett antal svenska fonders prestationer i förhållande till ett 
jämförelseindex. För att undersöka vårt problemområde har vi valt ut ett antal fonder och 
undersökt deras historiska data under två olika perioder. De resultat vi kommit fram till 
baseras på kvantifierad data och presenteras i from av numeriska observationer. Detta är ett 
betecknande tillvägagångssätt för en kvantitativ studie. (Bryman 2002, s35. Johannessen och 
Tufte 2002, s67-77). 
 
Vår undersökning baseras på statistiska och matematiska metoder som vi använder för att 
kartlägga och studera vårt studieområde utifrån en förutbestämd frågeställning som baseras på 
ett antal teorier. Även detta är typiskt för en kvantitativ metod (Jacobsen 2002, s38-39). En 
del i vår undersökning är även att jämföra fonderna mot ett jämförelseindex och även i viss 
utsträckning mot varandra. En sådan jämförelse är endast möjlig om en kvantitativ metod 
används eftersom jämförelsen måste genomföras exakt lika för de olika fonderna och vara 
baserad på samma grundinformation. (Holme och Solvang 1997, s80-81).  
 
Vi har tidigare argumenterat att utifrån vår frågeställning så är det nödvändigt för oss att 
använda ett deduktivt angreppsätt. Detsamma gäller för oss i vårt val av metod. Då vi ska 
undersöka svenska aktiefonder mot ett jämförelseindex så måste vi använda oss av 
kvantifierad historisk data. Vi måste även lägga tyngd på numeriska observationer som grund 
för våra analyser och diskussioner i arbetet. För att kunna genomföra en korrekt undersökning 
med hänsyn till vår frågeställning så omfattas vår undersökning av en tydlig struktur och 
studeras inom ett antal distinkta ramar. Alla dessa åtgärder som har varit nödvändiga för att vi 
ska kunna genomföra en korrekt underökning pekar på ett tydligt kvantitativt 
tillvägagångssätt (Jacobsen 2002, s38-39, Holme och Solvang 1997, s80-81, Backman 1998, 
s31, Johannessen och Tufte 2002, s67-77). 
  
Kvantitativ forskning omfattas även av att forskaren har ett distinkt avstånd till sin 
undersökning och betraktar undersökningsresultaten objektivt (Johannessen och Tufte 2002, 
s67-77). Vårt arbete präglas av objektivitet då vi inte ger något utrymme för tolkning av våra 
undersökningsdata utan betraktar de svar vi får genom våra beräkningar med ett tydligt 
avstånd, viket visar på ett kvantitativt tillvägagångssätt i vår undersökning. De sekundärdata 
som vi använder i arbetet baseras på historisk information som bygger på faktiska 
observationer vilket medför att det inte finns något större utrymme för tolkning av 
informationen vilket ytterligare visar på objektiviteten i detta arbete. Vi har även tidigare 
argumenterat för vårt deduktiva angreppssätt och vår positivistiska kunskapssyn vilket också 
vanligtvis kopplas ihop med kvantitativa forskningsstrategier (Bryman 2002, s33-36). Vi visar 
tydligt på hur vårt tillvägagångssätt genomsyras av dessa tre vetenskapliga begrepp. Vi anser 
att detta åskådliggör att vi har ett sammanhängande tillvägagångssätt genom hela arbetet med 
en tydlig röd tråd från vår frågeställning, genom våra teorier och vår undersökning, till våra 
analyser och slutsatser.  
 
En forskningsmetod behöver dock inte vara rent kvantitativ eller rent kvalitativ, de kan även 
vara kombinationer av dessa två. (Johannessen och Tufte 2002, s77-79). En kvalitativ 
forskningsmetod innebär att man går mer på djupet och ger mer utrymme för diskussion och 
tolkning av data och resultat än vad som är vanligt inom kvantitativa forskningsmetoder 
(Bryman 2002, s33-36). Vi kommer att föra extensiva diskussioner om våra 
undersökningsresultat i vårt arbetes analysdel och argumentera för ett antal slutsatser som vi 
drar utifrån dessa resultat. Denna tolkning gäller dock endast de resultat och slutsatser vi gör 
utifrån vår undersökning, inte de undersökningsdata som vi får fram genom våra beräkningar. 



19 
 

Det här gör att vår undersökningsmetod även får ett kvalitativt inslag i denna del av arbetet. I 
det stora hela så omfattas dock denna uppsats av en kvantitativ forskningsmetod.    
 
2.7 Insamling av sekundärkällor 
För att kunna svara på vår frågeställning samt genomföra en tillförlitlig undersökning har vi 
baserat vårt arbete på en mängd teorier och fakta som vi inhämtat på olika sätt. I detta arbete 
benämner vi dessa teorier och fakta som sekundärkällor. De olika typer av sekundärkällor 
som vi använt oss av är vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och olika hemsidor. Ur dessa 
har vi hämtat de teorier och det fakta som ligger till grund för vår teori och vår undersökning. 
Vi har främst använt oss av artikeldatabaserna Business Source Premier och Emerald Fulltext 
för att söka efter användbara artiklar. I dessa databaser har vi sökt efter teorier inom 
portföljteori, effektiva marknader, prestationsmått, m.fl. Vi har främst använt oss av engelska 
sökord inom dessa teoriområden såsom ”Efficient Market Hypothesis”, ”Beta”, ”Sharpe 
Ratio”, ”Performance Measurements”, ”CAPM”, m.fl. Vi sökte också i referensförteckningen 
i de artiklar vi fann genom databaserna och kunde på så sätt hitta ytterligare relevanta artiklar. 
På så sätt har vi kunnat kartlägga vilka teorier och forskare som är mest citerade inom våra 
teoriområden och kunnat följa hur olika teorier har vidareutvecklats genom åren.  
 
Vi har även använt oss av många olika böcker för att hitta teorier och stöd för våra argument. 
I vår teoridel har vi främst använt kurslitteratur inom finansieringsområdet så som Arnold 
(2008) och Bodie et al (2008). Merparten av böckerna använder vi dock i vår metoddel för att 
styrka våra resonemang och för att beskriva vårt tillvägagångssätt i uppsatsen. Vi har hittat 
dessa böcker genom att dels använda den kurslitteratur som vi själva tidigare införskaffat 
inför olika finansieringskurser. Huvuddelen av böckerna har vi dock hittat genom att söka i 
Umeå Universitetsbiblioteks sökbaser efter motsvarande sökord som vi nämnt ovan. Vi har 
även blivit rekommenderade ett antal metodböcker av vår handledare som vi använt i vårt 
metodavsnitt.   
 
Ytterligare ett tillvägagångssätt som vi använt är att söka bland andra uppsatser inom samma 
område som vi undersöker för att se vilka källor de använder och letat upp vissa av dessa. 
Detta tillvägagångssätt har vi använt för att se om andra arbeten använder teorier inom samma 
områden som oss och även för att se om vi har missat någon relevant teori. På detta sett har vi 
kunnat säkerställa att vi är medvetna om vilka teorier som finns inom vårt 
undersökningsområde och kunnat utvärdera vilka av dessa som är mest lämpliga att använda i 
vårt arbete.  
 
Utöver våra teoretiskt grundade källor så har vi även använt oss av en mängd olika hemsidor 
för att hämta in information och fakta till olika delar i uppsatsen. Vi har använt oss av våra 
fonders hemsidor för att hitta information och fakta om fondernas investeringsprofiler, 
avgifter och utveckling. För att hitta information om de svenska spararnas inställning och 
agerande inom fondsparande så har sökt på olika hemsidor så som Dagens Industri, 
Affärsvärlden, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, m.fl. Vi har även använt hemsidor för 
företag och branschorganisationer som är riktade mot fondsparande så som Morningstar, 
MoneyMate och Fondbolagens Förening. Morningstars hemsida har vi använt mycket för att 
hitta de fonder som vi undersöker i vårt arbete och även för att hitta olika typer av information 
om dessa fonder.  
 
Vi har hela tiden eftersträvat att hitta grundkällorna till våra teorier samtidigt som vi sökt efter 
de senaste framstegen inom varje teori. Detta har vi gjort för att visa att vi har en solid grund 
för våra teorier och att vi vet hur dessa teorier har utvecklats från sin grund till sin nuvarande 
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form. Vi har inte haft några beaktansvärda problem att hitta källor till vårt arbete, vare sig 
teoretiska källor eller metodkällor. Enligt vår bedömning så har vi använt tillräckligt med 
källor för att basera vårt arbete på. Vi bedömer även att våra källor är tillräkligt tillförlitliga 
för att använda i denna uppsats. Våra resonemang kring detta behandlar vi i nästföljande 
avsnitt.  
 
2.8 Kritik mot sekundära källor 
Vår teoretiska referensram omfattar en mängd olika teorier och källor som främst är hämtade 
ur vetenskapliga artiklar och även ett antal böcker inom finansieringsområdet. Vår teoretiska 
och praktiska metod grundar sig främst på böcker inom samhällsvetenskaplig 
forskningsmetodik och behandlar vårt tillvägagångssätt under vårt arbete. För att underlätta 
för läsaren att följa med i vår kritik mot våra sekundära källor så har vi valt att dela in detta 
avsnitt i två huvuddelar, en del som behandlar källorna till vår teoretiska referensram och en 
del som behandlar källorna till våra två metodavsnitt. Vi avslutar även med ett avsnitt som 
behandlar de elektroniska källor som vi använt i vårt inledningsavsnitt.  
 
Samtliga artiklar som vi använder är hämtade ur de välkända artikelbaserna Business Source 
Premier och Emerald Fulltext och samtliga är peer reviewed. Detta visar på att våra artiklar är 
tillförlitliga och är accepterade av andra forskare. Vi har som vi nämnt tidigare använt de 
artiklar vi hittat i våra sökningar till att hitta ytterligare källor genom att undersöka artiklarnas 
referensförteckning. På detta sett anser vi att vi har kunnat hitta de viktigaste och mest 
lämpliga källorna för att basera vårt arbete på.  Vi anser även att vi genom detta 
tillvägagångssätt har säkerställt att vi inte missat någon teori eller modell som hade varit 
användbar i vårt arbete.  
 
De böcker vi använt i detta arbete omfattar mestadels källor till våra två metodavsnitt men 
även kurslitteratur inom finansieringsområdet. Denna kurslitteratur behandlar vi i 
nedanstående avsnitt om kritik mot källor i vår teoretiska referensram. Våra metodböcker har 
vi hittat genom att söka i Umeå Universitetsbiblioteks Album med sökord så som metod, 
kvantitativ, undersökning, metodik, metodval, samhällsvetenskaplig, o.s.v. vi sökte även efter 
de engelska motsvarigheterna till dessa ord. Vi blev även rekommenderade ett antal 
metodböcker av vår handledare som vi använt i arbetet. Sammantaget anser vi att vi har 
använt tillräckligt med metodkällor för att kunna beskriva och vetenskapligt förankra vårt 
metodologiska tillvägagångssätt under vårt arbete. Vår kritik mot dessa böcker redogör vi för 
nedan i avsnittet kritik mot våra metodkällor.  
 
2.8.1 Kritik mot källor i vår teoretiska referensram 
 
Portföljteorin 
Som källor till vårt teoriavsnitt om portföljteorier så har vi utgått från grundkällan för den 
moderna portföljteorin, nämligen Markowitz artikel ”Portfolia Selection” från 1952. Denna 
artikel lade grunden för teorier om effektiva portföljval samt diversifieringsteorier och har 
senare mynnat ut i en mängd efterföljande teorier. Så gott som alla vetenskapliga artiklar 
inom portföljteorin som vi använt i detta arbete hänvisar i sin tur till Markowitz arbete vilket 
tyder på att hans arbete har en stark förankring i forskarvärlden.  
 
En annan modell vi använt i avsnittet om portföljteori är en av de mest kända modellerna 
bland finansieringsteorier, CAPM modellen. Denna modell lärs ut till tusentals 
ekonomistudenter varje år och är en av de mest centrala modellerna inom portföljteorin. Vi 
redogör för grundkällorna till modellen nämligen Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin 
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(1966) och Treynor (1965). Dessa forskare är alla kända inom forskarvärlden för deras arbete. 
Sharpe har exempelvis skapat ett av de mest använda prestationsmåtten för att mäta 
finansiella tillgångars prestationer benämnt Sharpekvoten. Detsamma gäller Treynor som 
skapade Treynorkvoten. Alla dessa forskare som vi nämner ovan refereras till väldigt ofta och 
man kan gå så långt som att säga att det är svårt att hitta en artikel om portföljteorier som inte 
hänvisar till någon av dessa forskare. Detta visar självklart på att vi har en stark vetenskaplig 
förankring för dessa teorier.  
 
Prestationsmått 
Flertalet av ovan nämnda forskare är som vi nyss nämnt även grundkällorna till teorierna i 
vårt avsnitt om prestationsmått så som Sharpekvoten och Treynorkvoten. Båda dessa mått, 
tillsammans med Jensens Alfavärde och Informationskvoten, används frekvent inom 
forskarvärlden samt även på bankers och fondinstituts hemsidor för att utvärdera tillgångars 
prestationer. Sharpekvoten och Alfavärdet visas exempelvis för alla fonder på Morningstars 
hemsida vilket visar på att de är allmänt accepterade prestationsmått.  
 
Den Effektiva Marknadshypotesen 
I vårt avsnitt om den effektiva marknadshypotesen så redogör vi för hur denna teori 
framkommit genom Famas arbete från 1970. Fama är precis som våra andra teoriers grundare 
ett stort namn inom finansieringsforskarvärlden och refereras flitigt i vetenskapliga artiklar 
inom finansieringsområdet. Vi för även en extensiv diskussion kring acceptansen och 
motståndet mot denna teori från olika forskares aspekter för att visa hur åsikterna skiljer sig 
om riktigheten i teorin.  
 
Sammanfattningsvis 
I alla delar av vår teori har vi blandat grundkällor med nyare forskning som visar de senaste 
framstegen inom varje teoriområde. Vi har genomgående i vår teoretiska referensram använt 
aktuell kurslitteratur av Bodie et al (2008) samt Arnold (2008) för att förklara vissa formler 
och modeller. Detta visar på hur aktuella våra teorier är, då de används i undervisning av 
studenter inom finansiering i dagsläget. Båda dessa två författare är även väl ansedda i 
forskningssammanhang, Bodie et al (2008) refereras det exempelvis flitigt till inom 
portföljteorin tillsammans med de författare som vi tidigare nämnt, så som Sharpe, Treynor, 
o.s.v. Kritiken som kan riktas mot att använda kurslitteratur som källor till ett arbete är att 
dessa är förenklade och inte visar på ursprungskällorna till de teorier som behandlas. Vi har 
dock som sagt även redogjort för grundkällorna för alla teorier och använder mest 
kurslitteraturen för att förklara formler och modeller på ett enkelt sett. Detta anser vi gör att 
kurslitteraturen vi använt är tillförlitlig och lämplig att använda i detta arbete.    
 
Vi har lagt stor vikt på att avsluta varje teoriavsnitt med att visa vilken kritik som finns mot 
respektive teori. Vi redogör grundligt för den kritik som finns mot varje teori och modell 
genom att hänvisa till forskning och undersökningar som kritiserar teorierna. Vi har sett till att 
ta upp aktuell kritik mot varje modell för att säkerställa att vi vet om huruvida våra teorier är 
applicera under aktuella förhållanden. Ett exempel på detta är kritiken mot betavärdet som vi 
redogör för genom att hänvisa till Fama och French undersökningar av betavärdets 
applicerbarhet från 1992 och 2006.   
 
2.8.2 Kritik mot våra metodkällor 
De källor som vi använt i våra två metodavsnitt har vi valt med hänsyn till vårt 
tillvägagångssätt i detta arbete. Detta innebär att vi har fokuserat på källor som beskriver 
kvantitativa undersökningar på ett bra sätt. Vidare så har vi använt böcker vars författare är 
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allmänt kända inom metodsammanhang så som Backman, Bryman, Johansson-Lindfors, o.s.v. 
Detta gör att vi anser att våra metodavsnitt är baserade på tillförlitliga och vetenskapligt 
förankrade källor. Således anser vi att våra metodkällor är tillräckligt pålitliga för att beskriva 
våra metodologiska resonemang och för att använda som stöd till vårt tillvägagångssätt under 
vårt arbete.   
 
2.8.3 Kritik mot elektroniska källor 
Vi har under detta arbete använt flertalet elektroniska källor för att visa på aktuella synpunkter 
och åsikter om vårt undersökningsområde. De nyhetskällor vi använt är som i tidigare nämnt 
Dagens Industri, Affärsvärlden, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, m.fl. Dessa källor kan 
man givetvis ifrågasätta tillförlitligheten hos då de kan anses vara partiska till viss 
utsträckning. Vi har dock främst använt dessa källor i vår problembakgrund för att visa 
svenska privatsparares uppfattning om fondsparande och för att kartlägga fondsparandet i 
Sverige. Vi bedömer att dessa källor är tillräckligt tillförlitliga för att uppfylla sitt syfte i detta 
arbete. Vi har även använt Fondbolagens Förening i arbetet i samma syfte som källorna ovan. 
Fondbolagens Förening är en branschorganisation vars syfte är att ta tillvara på fondsparares 
intressen. De samlar in och sammanställer objektiv information och presenterar detta på sin 
hemsida. Vi anser att detta är en bra källa för att visa på hur fondmarknaden ser ut i dagsläget 
och för att hämta information om fondsparande i allmänhet.  
 
Vi har även använt Morningstar och MoneyMate för att hämta information om våra valda 
fonder. Båda dessa företag är objektiva organisationer vars uppgift är att tillhandahålla 
information och verktyg för att undersöka och utvärdera fonder. I detta arbete använder vi 
dock dessa två källor i stor utsträckning vilket gör att vi kommer att behandla dessa i vårt 
avsnitt om bearbetning av historisk data istället.     
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi har tillräckligt med tillförlitliga källor för att kunna 
genomföra vår undersökning i detta arbete. Vårt teoriavsnitt omfattas av ett stort antal gedigna 
källor med stark förankring i forskarvärlden. Våra metodkällor baseras på källor som är 
allmänt accepterade, välkända och beprövade. Vi anser även att de elektroniska källorna vi 
använt är tillräckligt pålitliga för att uppfylla sitt syfte i detta arbete. Sammantaget så anser vi 
alltså att vi har en gedigen vetenskaplig förankring av vårt arbete och att vårt metodologiska 
tillvägagångssätt är fullt tillfredsställande.  
 
2.9 Teorival 
När vi valt uppsatsämne och börjat inläsningen i detta ämne insåg vi ganska snabbt att det 
finns ett par mått som i princip alltid används vid utvärdering av fonders prestationer. Efter att 
ha läst andra uppsatser i vårt valda ämne, studerat vetenskapliga artiklar om fondutvärdering, 
kollat fondutvärderingsinstitutens hemsidor samt gått igenom den kurslitteratur vi använt oss 
av när vi läste finansiering på D-nivå fastslog vi att dessa prestationsmått måste bli en vital 
del av vår teori och vår grund för att utvärdera fondernas prestationer.  
 
Det finns mycket tidigare forskning om dessa prestationsmått, de flesta vetenskapliga artiklar 
i ämnet fokuserar dock oftast på ett utav måtten och utvärderar fonderna utifrån detta. Vid en 
granskning av fondutvärderingsinstitutet Morningstar, som är världens största 
utvärderingsföretag av fonder, såg vi att Morningstar alltid presenterade ett flertal mått på sin 
hemsida för vardera fond och vi kom fram till att vår uppsats skulle bli mer intressant att 
skriva om vi också utgick från flertalet prestationsmått när vi utvärderade våra fonder. 
Prestationsmåtten vi ansåg att vi behövde ha med för att göra en bra uppsats och som också är 
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de mått som används mest både i finansforskningen och i finansbranschen var Alfavärde, 
Sharpekvot, Treynorkvot samt Informationskvot. 
 
 För att på ett tillfredsställande sätt kunna presentera ovanstående mått i ett vetenskapligt 
arbete letade vi upp grundkällorna till varje prestationsmått och gick grundligt igenom de 
matematiska formler som varje mått bygger på. Här insåg vi att för att kunna presentera ett 
bra teoriavsnitt behövdes ett par andra mått och teorier förklaras för att göra vårt arbete mer 
utförligt. Framförallt fanns det en del grundläggande finansieringsteorier som behövde 
förklaras närmre då våra utvalda prestationsmått vilade på dessa. Här kom finansiella 
grundstenar såsom modern portföljvalsteori, CAPM och betavärdet in i uppsatsen vilka 
kompletterades med ett antal statistiska mått såsom kovarians, R2-värde, standardavvikelse 
m.fl. för att öka förståelsen för respektive mått. De statistiska måtten omnämns dock i 
begreppsförklaringen då de enligt oss inte är teorier utan mer tillhör statistiska formler.  
För att besvara vår frågeställning insåg vi att vår uppsats behövde ytterligare en vital 
grundteori utöver teorierna bakom prestationsmåtten och de tillhörande teorierna runt dessa 
mått. Teorin bakom Den effektiva marknadshypotesen är grunden till vår frågeställning, om 
aktivt förvaltade fonder kan slå sitt jämförelseindex. Enligt den effektiva marknadshypotesen 
kan en aktivt förvaltad fond inte prestera bättre än marknaden och därmed inte heller slå sitt 
jämförelseindex. Den effektiva marknadshypotesen var därför en självskriven del av vår 
uppsats. 
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vi har tagit med de mest relevanta teorierna för 
att kunna besvara vår frågeställning. Vi hoppas att läsaren av denna uppsats under 
teoriavsnittet skall få en god grundläggande förståelse för den tidigare kunskap som finns 
inom vårt valda uppsatsämnesområde och på så sätt kan ta till sig och utvärdera vår uppsats 
på ett tillfredsställande sätt. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt av vårt arbete redogör vi för de teorier som vi har valt att använda utifrån vår 
frågeställning och vårt syfte. Vi börjar med att redogöra för grunden till den moderna 
portföljteorin för att läsaren ska få en god förståelse för problematiken och bakgrunden till 
hur fonders utveckling utvärderas. Vi redogör även för CAPM modellen som är en av de mest 
centrala teorierna inom portföljteorin och som har lagt grunden till många andra teorier 
inom detta område. Därefter beskriver vi de vanligaste prestationsmåtten som används inom 
modern portföljteori för att utvärdera fonder. Vi avslutar med att beskriva den effektiva 
marknadshypotesen som är en grundteori för hur avkastningen på värdepapper varierar på 
marknaden. Denna teori är kontroversiell för vårt arbete då den menar att aktivt förvaltade 
fonder inte kan slå marknaden på sikt.  
 
3.1 Modern portföljteori 
Portföljteori är ett vitt begrepp som omfattar en mängd olika teorier och modeller. 
Forskningen inom detta område har pågått under en lång tid och många av teorierna och 
modellerna som används inom detta område idag skapades för över femtio år sen. 
Portföljteorier handlar om idéer som är självklara idag, som att sprida sina risker och vikten 
av avkastning i förhållande till risk. Den moderna portföljteorin grundades i och med att 
Markowitz (1952) skrev sin artikel ”Portfolio Selection”. Enligt Markowitz (1952) så 
eftersträvar en rationell investerare att få så hög avkastning och så låg risk som möjligt i sin 
portfölj. Risken mäts utifrån variansen i portföljens avkastning. Han skapade en regel utifrån 
dessa förutsättningar benämnd ”Expected returns - variance of returns” (E-V regeln). En 
förutsättning för att denna regel ska fungera är att portföljen är diversifierad så som vi 
behandlar senare i arbetet i avsnittet om betavärdet. Markowitz (1952) trycker även på hur 
viktigt det är att ha rätt typ av diversifiering i portföljen. Det vill säga det räcker inte med att 
endast diversifiera med antalet tillgångar i portföljen utan kovariansen mellan tillgångarna 
måste även vara låg. Detta visas bäst med hjälp av ett exempel där vi använder Bodie’s et al. 
(2008, s251-253) formel för att beräkna en portföljs totala standardavvikelse: 
 
σp

2 = (WA2 σA 2+ WB2 σB 2+ 2WAWBσAσBρAB)   (Bodie et al. 2008, s251-253) 
 
σp

2:  Portföljens varians 
WA/WB:  Fondernas respektive andel i portföljen. 
σA/ σB:  Fondernas respektive standardavvikelse. 
ρAB:  Kovariansen mellan fonderna.  
 
Vi har en portfölj med två fonder, fond A och fond B. Fond A har gett en avkastning på 10% 
procent med en standardavvikelse på 20%. Fond B har gett en avkastning på 15% med en 
standardavvikelse på 25%. Båda fonderna utgör en lika stor andel i portföljen, det vill säga 
0,5. Kovariansen mellan fonderna är 0,2. Sätter vi in detta i formeln får vi: 
 
σp

2 = 0,52*0,202+0,52 *0,252 + 2*0,5*0,5*0,20*0,25*0,2    
 σp

2 = 0,175 
 
Svar: σp = 17,5% 
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Vi ser att genom att slå ihop två fonder med låg kovarians så har vi uppnått en lägre 
standardavvikelse i portföljen än tidigare. Detta då den totala portföljens standardavvikelse nu 
är 17,5% vilket är lägre än båda fondernas tidigare enskilda standardavvikelse (20% 
respektive 25%). Med detta som grund så presenterade Markowitz (1952) den så kallade 
effektive fronten som visar olika kombinationer av effektiva E-V kombinationer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Markowitz (1952). 
 
 
 

Modellen visar att alla kombinationer av tillgångar med maximal avkastning och minimal 
risk, i en portfölj, visas genom linjen benämnd ”efficient E-V combinations”. Utifrån denna 
linje kan en rationell investerare välja en portfölj utifrån sin inställning till risk i förhållande 
till avkastning. E-V regeln står och faller på hur väl den förväntade avkastningen och den 
förväntade standardavvikelsen uppskattas vilket Markowitz (1952) trycker på i sin artikel. 
Han föreslår att använda historisk information för att uppskatta dessa parametrar men anser 
dock att det bör finnas bättre information för att kunna göra denna uppskattning. (Markowitz 
1952).   
 
I denna uppsats är Markowitz (1952) arbete om portföljteorier nödvändigt för att förstå 
grunden till andra teorier såsom CAPM och Betavärde. Förståelsen för förhållandet mellan 
avkastning och risk är nödvändig för att kunna förstå våra diskussioner och analyser senare i 
arbetet. Vi utgår även ifrån att en rationell investerare väljer den fond som ger högst 
avkastning i förhållande till sin risknivå vid en jämförelse med andra fonder. Denna 
utgångspunkt är central i vår analys och är grunden till hur vi jämför och utvärderar fonder i 
denna uppsats. För att avgöra vilken fond som i framtiden ger bäst avkastning i förhållande 
till sin risk så försöker investerare ofta ta reda på vad den förväntade framtida avkastningen 
kommer att vara. Den mest använda modellen för att förutspå framtida avkastning är CAPM 
modellen som vi redogör för i nästkommande avsnitt.    
 
3.1.1 CAPM  
The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en teori som har haft en enorm påverkan på 
forskningen inom portföljteorier under senare hälften av nittiotalet och även idag. Modellen 
lärs ut till miljontals studenter varje år runtom hela världen och den är en av de mest centrala 
modellerna inom finansiella teorier. CAPM modellen har sitt ursprung i Markowitz(1952) 



26 
 

arbete om portföljteorier och framkom ur artiklar av Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin 
(1966) och Treynor (1965). Dessa artiklar behandlade olika delar inom portföljteorin som 
tillsammans resulterade i att CAPM modellen skapades. Modellen går ut på att förutsäga 
förväntade avkastningar på riskfyllda tillgångar, i en marknadsjämvikt (Bodie et al. 2008, 
293-322).  
 
Grunden för modellen är idén om att avkastningen på en finansiell tillgång ökar med dess 
risknivå. Det avgörande framsteget som gjorde att CAPM modellen utvecklades var att ovan 
nämnda forskare skapade ett nytt mått för risk. Tidigare hade all risk mätts som 
standardavvikelse, men med stöd i Markowitz (1952) forskning om diversifiering så 
utvecklades ett nytt mått på risk benämnt Betavärde. Detta Betavärde och dess samband med 
diversifiering behandlar vi senare i arbetet.   
 
CAPM modellen bygger enligt Bodie et al. (2008, s293-322) på ett antal antaganden som 
måste vara uppfyllda för att modellen ska kunna vara användbar: 
 
1) Marknaden utgörs av en stor mängd investerare som alla äger en liten del av den totala 

marknadsportföljen. Denna portfölj innehåller alla olika typer tillgångar av tillgångar som 
finns i samhället, alltifrån aktier och fonder till metaller och fastigheter.  

 
2) Alla investerare på marknaden har samma investeringshorisont och tar inte hänsyn till vad 

som kan hända efter denna horisont.  
 
3) Investeringar utgörs endast av handel med finansiella tillgångar såsom aktier och fonder.  
 
4) Det existerar inga skatter eller transaktionskostnader vid handeln av finansiella tillgångar.  
 
5) Alla investerare utgår från att Markowitz’s (1952) modell för portföljvalsteorier fungerar i 

verkligheten.  
 
6) Alla investerare gör samma bedömning av framtida avkastningar, risker och kovarianser. 

Detta gör att alla investerare på marknaden skulle investera i portföljer som ingår i den 
effektiva fronten som vi diskuterat tidigare.  

 
Vissa av dessa antaganden är självklart inte praktiskt applicerbara på en marknad. Dock så är 
det nödvändigt att simplifiera vissa förhållanden på marknaden för att lättare kunna få en 
förståelse för dessa förhållanden. Det viktiga är istället huruvida CAPM modellen kan 
användas till att förutspå framtida avkastningar på marknaden.(Arnold 2008 s295). Huruvida 
detta är möjligt i praktiken återkommer vi till senare i arbetet.  
 
CAPM formeln ser ut enligt följande: (Bodie et al 2008, s295-305) 
 
Ri=rf+ βi (rM−rf)  
 
Ri= Förväntad avkastning på tillgången 
Rf= Riskfri ränta 
βi = Tillgångens samvariation med marknadsportföljen 
rM= Förväntad avkastning på marknadsportföljen  
  
 



27 
 

 
CAPM modellen kan med fördel illustreras grafiskt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Bodie et al. (2008, s293-322).  
 
rf= riskfri ränta 
M=Marknadsportföljen 
SML= Ri=rf+ βi (rM−rf)  
 
I CAPM modellen används SML (Security Market Line) linjen för att visa alla relationer 
mellan risk mätt som Beta (tillgångens samvariation med marknadsportföljen) och förväntad 
avkastning. En tillgång med ett Beta på 1 visas av bokstaven M i modellen vilket alltså är 
marknadsportföljen, marknadsportföljen har alltså ett Beta som är lika med 1. Tillgångar med 
ett Beta under 1 kommer att ligga på SML linjen mellan rf och M. Tillgångar med ett Beta 
över 1 kommer att ligga på SML linjen ovanför marknadsportföljen. Marknadsportföljen i 
CAPM är i stort sett omöjlig att återskapa i praktiken vilket vi behandlar senare i arbetet. 
Således används oftast olika marknadsindex som substitut för marknadsportföljen vid 
beräkningar med CAPM modellen. (Arnold 2008,s285-290).  
 
Vid en jämförelse av två tillgångar så är det enligt CAPM modellen bara Betavärdet som 
avgör skillnaden mellan deras förväntade avkastning. Det enda möjliga sättet att öka den 
förväntade avkastningen är att öka risken (Betavärdet) i portföljen.  
 
3.1.2 Beta 
Beta är som vi tidigare nämnt en stor del i CAPM modellen och är ett omdebatterat mått på en 
portföljs risknivå. Beta visar hur en tillgång rör sig i förhållande till marknadsportföljen och 
definieras med formeln nedan: (Bodie et al 2008, s293-322)  
 

 
 
Formeln visar att Beta utgörs av kovariansen på avkastningen av tillgången t och 
marknadsportföljen delat med variansen av marknadsportföljen. Beta används som riskmått i 
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CAPM modellen. Enligt Arnold (2008 s285-286) så delas den totala risken i en portfölj upp i 
två delar, systematisk (marknads) risk och osystematisk (unik) risk. Dessa risker illustreras i 
grafen nedan: 
 

 
Källa: Fritt ur Arnold (2008, s285). 
 
Grafen visar att den systematiska risken minskar med antalet tillgångar i portföljen, d.v.s. 
portföljdiversifiering. Detta är möjligt då den osystematiska risken utgörs av företagsspecifik 
risk som är kopplat till den enskilda tillgången. Denna risk minskar med antalet tillgångar då 
den företagsspecifika risken utgör en mindre risk i den totala portföljen när denna omfattar ett 
större antal tillgångar. Diversifieringseffekten avtar dock efter ett visst antal tillgångar och 
planar efter hand ut till en konstant nivå. Det som kvarstår efter att den osystematiska risken 
diversifierats bort är den systematiska risken som i CAMP modellen benämns som Beta. 
Denna risk går inte att minska genom diversifiering då den utgörs av svängningarna i 
marknaden som påverkas olika omvärldsfaktorer. (Arnold 2008 s285-2865).  
   
Ett Beta på 1 innebär att en ändring i marknadsindexet medför motsvarande ändring i den 
specifika aktien/fonden. Om Beta är mellan 0 och 1 så rör sig aktien/fonden mindre i 
förhållande till sitt index, d.v.s. om indexet rör sig med 5% så rör sig Aktien/fonden med 
mindre än 5%. Om Beta är högre än 1 så innebär en förändring i marknadsindexet en större 
förändring i fonden/aktien. (Arnold 2008, s285-287).  
 
Exempel: 
 
En fond har ett Beta på 1,2. Om marknadsindexet ökar med 10%  kommer fonden att öka med 
10% *1,2, d.v.s. 12%. Samma förhållande gäller om marknadsindexet minskar med 10% då 
fonden kommer minska med 12%.   
 
3.1.3 Kritik mot CAPM och Beta 
CAPM modellen har debatterats enormt mycket i den akademiska världen sen den 
introducerades på sextiotalet. De flesta forskare är överens om att stora delar av modellen är 
riktiga, exempelvis vikten av diversifiering och att alla investerare vill ha så mycket 
avkastning som möjligt till så liten risk som möjligt. Det kontroversiella i CAPM är huruvida 
Beta är ett bra mått på den systematiska risken på marknaden och sambandet mellan Beta och 
avkastning. Det finns även olika åsikter om huruvida det går att förutsäga framtida 
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avkastningar med hjälp av ett Beta som är baserat på historiska avkastningar. (Arnold 2008 
s293).  
 
Ett stort problem i användandet av CAPM modellen i praktiken är att marknadsportföljen som 
används är i stort sett omöjlig att skapa i praktiken. Detta då en sådan portfölj måste innehålla 
alla tillgångar som finns på marknaden, från aktier, fonder och råvaror till fastigheter och 
frimärkessamlingar. (Arnold 2008 s294). Eftersom marknadsportföljen inte går att skapa i 
praktiken så används olika index som substitut för marknadsportföljen vilket kan leda till 
felaktigheter i användandet av CAPM modellen. Detta orsakas av att indexen som används 
inte är lika omfattande som den teoretiska marknadsportföljen som CAPM modellen bygger 
på. Det här gör att CAPM modellen inte går att testa och utvärdera under realistiska 
förutsättningar. (Arnold 2008 s285)  
 
Black 1993 genomförde en undersökning år 1993 där han undersökte sambandet mellan Beta 
och avkastning på en portfölj mellan åren 1931-1991. Där visades att CAPM hade ett stöd då 
portföljens avkastning under dessa år följde ett mönster likt SML linjen. Dock så visade det 
sig att när endast perioden efter 1965 undersöktes så försvann detta samband. (Black 1993). 
Detta resultat bekräftades av Fama och French år 1992 då de genomförde en undersökning 
som visade att det inte fanns något samband mellan avkastning och Betavärde i en portfölj 
under åren 1963-1990. Samma författare genomförde senare ytterligare en undersökning på 
åren 1926-2004 där deras tidigare undersökningsresultat ytterligare bekräftades. (Fama och 
French 1992, 2006).  
 
Vi håller med om att CAPM modellen inte kan förutspå framtida avkastningar på tillgångar 
och att det inte finns något samband mellan Beta och avkastning i praktiken. Det är dock 
nödvändigt att redogöra för CAPM modellen och Betavärdet i detta arbete för att modellen är 
så pass central i forskningen kring portföljteorier. CAPM är även grunden till många av de 
prestationsmått som vi kommer använda senare i teorin som exempelvis Treynorkvoten och 
Alfavärdet. Vidare så är det nödvändigt för läsaren att få en förståelse för denna modell och 
kritiken mot den för att kunna följa våra resonemang senare i arbetet.  
 
3.2 Prestationsmått 
 
För att utvärdera och jämföra olika fonder mot varandra så finns det flertalet olika 
prestationsmått. Dessa går alla ut på att med hjälp av fondernas historiska avkastning bedöma 
vilka fonder som har presterat bäst i förhållande till sin risknivå. Några av dessa mått 
härstammar ifrån och baseras på CAPM modellen och använder Betavärdet som mått på risk 
medan andra mått istället bygger på standaravvikelse som riskmått. Alla dessa mått går ut på 
att jämföra fonders avkastning mot deras risknivå, det som skiljer måtten åt är hur risken 
definieras. Nedan följer en redogörelse för dessa prestationsmått och på vilket sätt de kan 
användas för att utvärdera fonder.    
 
3.2.1 Treynorkvoten 
Under 1960-talet gjordes stora framsteg inom portföljvalsteorier av en mängd olika forskare 
(Sharpe 1966). Jack Treynor presenterade år 1965 en metod för att utvärdera prestationen av 
olika fonder. Denna metod har under åren utvecklats och kallas idag för Treynorkvoten. 
Enkelt sett så mäter Treynorkvoten en fonds överavkastning i förhållande till den 
underliggande marknadsrisken, där Beta används som mått. Mer exakt så mäts 
överavkastningen per enhet risk. Måttet visar om en tillgångs överavkastning beror på lyckad 
förvaltning eller ökat risktagande. Formeln för måttet ser ut enligt följande:  
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T = Treynorkvot 
ri =Avkastning för portföljen i  
rf =Riskfri ränta  
βi =Portföljens betavärde 
 
Formeln visar att Treynorkvoten fås genom att utgå från en portföljs avkastning minus den 
riskfria räntan. Därefter divideras denna avkastning med portföljens marknadskorrelation, 
d.v.s. Beta. (Treynor 1965). Måttet är användbart när exempelvis olika fonder ska jämföras 
med varandra mot ett gemensamt index, inte för att utvärdera en enskild fonds resultat. Vid en 
jämförelse mellan fonder mot ett gemensamt index så är det fonden med högst Treynorkvot 
som har presterat bäst. (Bodie et al 2008, s854-859).   
 
Treynorkvoten har visat sig vara ett bra prestationsmått på en tillgång i en större portfölj då 
det är lämpligt att jämföra avkastningen mot den systematiska risken (Beta) istället för den 
totala risken. Detta då en väldiversifierad portfölj har diversifierat bort den osystematiske 
delen av den totala risken. (Bodie et al 2008, s856-859).   
 
Exempel: 
 
Vi har två svenska aktiefonder som investerar i stora företag på Stockholmsbörsen, den 
riskfria räntan i det här fallet är på 4%. Den ena fonden (fond A) har gett en avkastning på 
15% och har en korrelation med marknadsindex på  Beta 1,6. Den andra fonden (fond B) har 
gett en avkastning på 13% och har en korrelation med marknadsindex på Beta 0,9. Vid en 
jämförelse av fonderna baserat på deras respektive avkastning så skulle vi bedöma fond A 
som vinnare. Om vi istället beräknar fondernas Treynor Ratio så ser vi istället att förhållandet 
blir tvärt om: 
 
Fond A: 0,15-0,04   Fond B: 

3.2.2 Sharpekvot 

0,13-0,04 
       1,6   = 0,06875= 6,9%        0,9 = 0,1=10% 
 
Fond B har en Treynor Ratio på 10% vilket är högre än fond A’s 6,9%. Således har fond B 
gett en bättre riskjusterad avkastning än fond A.   
 
Den främsta kritiken som kan riktas Treynor ration är att den använder Beta som ett mått på 
risk. Beta är som vi tidigare nämnt ett starkt ifrågasatt mått på systematisk risk vilket även 
påverkar trovärdigheten av Treynor Ration. 
 

Sharpekvoten utvecklades av William Sharpe 1966, då benämnd ”reward to variability ratio”. 
Detta mått har under åren vuxit till att bli ett av de mest framgångsrika och mest använda 
prestationsmåtten inom portföljvalsforskningen. Sharpekvoten används på samma sätt som 
Treynorkvoten, d.v.s. för att mäta en tillgångs avkastning i förhållande till dess risknivå.  
Sharpe grundade sitt arbete på Treynors forskning (1965) som lade grunden för 
Treynorkvoten. Sharpe (1966) testade och utvärderade Treynors forskning vilket ledde till att 
han utvecklade sitt eget mått, Sharpekvoten, med formeln:   
 



31 
 

 
 

Sp = Sharpekvot  
rp = Portfölj P’s avkastning 
rf = Riskfri ränta 
σp = Portfölj P’s standardavvikelse 
 
Skillnaden mellan Sharpekvot och Treynorkvoten är med vilken typ av risk som portföljens 
avkastning sätts i relation till. Treynor använder marknadsrisken mätt som Beta medan Sharpe 
använder den totala risken mätt som standardavvikelse. (Sharpe 1994). Båda måtten kan visa 
om en fonds avkastning är ett resultat av bra investeringsbeslut eller ett resultat av ökat 
risktagande. Vid en jämförelse mellan fonder så är det fonden med den högsta Sharpekvoten 
som ger bäst riskjusterad avkastning. 
 
Om vi använder samma exempel som ovan så får vi följande resultat:  
 
 
Fond A: 0,15-0,04   Fond B: 0,13-0,04 
      0,25 = 0,44         0,15 = 0,6 
 
På samma sätt som i exemplet med Treynorkvoten så ser vi att Fond B ger bäst riskjusterad 
avkastning.  
 
Vid beräkningar av en fonds framtida avkastning är det viktigt att beakta under vilken tid som 
man beräknar den framtida avkastningen eftersom det har visat sig att Sharpekvoten ökar med 
investeringshorisonten. Detta då framtida avkastning ökar i en högre takt än framtida 
standardavvikelse vilket medför att Sharpekvotens värde ökar då man delar avkastning med 
standardavvikelsen för att få fram Sharpekvoten. (Bodie et al 2008, s154-155).   
 
Det som skiljer Sharpekvoten mot exempelvis Treynorkvoten och Alfavärdet är att en fonds 
risknivå mäts av dess standardavvikelse. Standardavvikelse är ett omdebatterat mått på risk 
och det finns en hel del kritik mot dess begränsningar. Enligt Wander och D´Vari (2003)  
måste fördelningen av en fonds historiska avkastning vara normalfördelat för att 
standardavvikelsen ska kunna ge ett korrekt värde på fondens risknivå. För att 
standardavvikelsen ska vara ett korrekt mått på en fonds underliggande risk måste den 
historiska avkastningen även inkludera alla möjliga framtida avkastningsvariationer (Wander 
och D´Vari 2003). 
 
Sharpekvoten är främst användbar när en investerare endast har en mindre portfölj av 
tillgångar. Om investeraren istället har en omfattande och diversifierad portfölj med olika 
tillgångar är inte Sharpekvoten längre lämplig som prestationsmått. Anledningen till detta är 
att Sharpekvoten använder den totala risken (standardavvikelsen) som riskmått. Den totala 
risken omfattar både systematisk och osystematisk risk vilket blir problematiskt i en större 
portfölj. Då en omfattande och väldiversifierad portfölj inte har någon osystematisk risk så 
blir standaravvikelsen ett tveksamt riskmått för en sådan portfölj. I ett sådant fall är 
Treynorkvoten ett bättre prestationsmått så som vi diskuterat tidigare i arbetet. (Bodie et al 
2008, s856-859).  
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3.2.3 Jensens Alfa 
Alfa är ett mått som används för att utvärdera eventuell överavkastning hos ett värdepapper 
eller en portfölj. Måttet togs fram av forskaren Michael Jensen 1968 när han skulle undersöka 
den riskjusterade avkastningen hos fonder och måttet har därför fått bära hans namn. Trots 
måttets ålder används det fortfarande flitigt av finansbranschen när det framförallt gäller 
utvärdering av aktivt förvaltade fonder. (Bodie et al 2008, s859-860). 
 
Jensens alfa baserar sig på CAPM och grundtanken är väldigt enkel. CAPM visar vilken 
teoretisk avkastning ett värdepapper bör ha utifrån sin kovarians med marknaden mätt som 
Beta, avkastningen är dessutom riskjusterad då värdepapper med högre risk får en högre 
förväntad avkastning i CAPM-formeln. (Jensen 1968). Förutsatt att CAPM stämmer bör ett 
värdepapper som baseras på marknadsindex ha samma avkastning som detta index när de 
olika faktorerna sätts in i CAPM. All avkastning över eller under det värde som CAPM fått 
fram kallas alfa. Jensens Alfa jämför alltså ett värdepappers faktiska resultat mot vad det 
borde vara enligt CAPM. (Bodie et al 2008, s854). Jensens Alfa mäter med andra ord den 
faktiska avkastningen mot den förväntade avkastningen hos ett värdepapper. Ser man till 
formeln nedan är alltså Alfa = Portföljens avkastning (Rp) minus CAPM (Rf+Bp*(Rm-Rf)) plus 
feltermer vid regressionsberäkningen vars medelvärde är lika med 0 (Ep).  

  
Ett Alfavärde över noll innebär alltså att exempelvis en fond har en överavkastning som inte 
baseras på rörelser i marknadsindexet (Jensen 1968), alfavärdet ses därför som ett mått på 
fondförvaltarens skicklighet att välja bra aktier. (Otamendi, Doncel, Grau och Sainz 2008) 
Fondutvärderingsföretaget Morningstar förklarar Alfavärdet genom att ge ett exempel där 
alfavärdet på en fond är 1,83, detta innebär att fonden har presterat 1.83% bättre än vad 
betavärdet i CAPM modellen förutspått. (Morningstar.se).  
 
Många forskningsrapporter har skrivits om Alfavärdet och stödet för måttet i sig verkar 
ihållande, tyvärr är det dock få fonder som verkligen har ett positivt alfavärde över tid. 
Otamendi et al (2008) kommer i sin rapport fram till att Alfavärdet är ett mycket bra mått på 
fonders riskjusterade avkastning men författarna kommer också fram till att endast 7,5 % av 
de tyska undersökta fonderna har ett positivt Alfavärde över tid. Roosma (1996) undersöker 
fondbolaget Fidelitys fonder och även han lovordar Alfavärdets betydelse för utvärdering av 
riskjusterad avkastning. Kritik mot Alfavärdet kommer från bl.a. Pedersen och Satchell 
(2000) som anser att Alfavärdet har starka begränsningar då det bygger på CAPM, som i sin 
tur är ifrågasatt av många forskare.  
 
Vi anser att Alfavärdet är överlag ett användbart mått på en portföljs avkastning. Som vi 
tidigare diskuterat så är CAPM en starkt ifrågasatt modell och då Alfavärdet bygger på 
CAPM modellen så kan denna kritik även riktas mot Alfavärdet. Om den teoretiska 
avkastningen på en tillgång har beräknats fel i CAPM modellen så resulterar det även i att 
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Alfavärdet blir felaktigt. Alfavärdet har dock ett starkt stöd i forskarvärlden och används 
flitigt som utvärderingsverktyg av flertalet banker och finansinstitut som exempelvis 
Morningstar. Detta göra att vi anser att Alfavärdet är ett bra verktyg i detta arbete utifrån vår 
frågeställning. Ingen modell eller teori är perfekt men i detta sammanhang så är Alfavärdet ett 
mycket användbart mått.  
 
3.2.4 Informationskvot 
Informationskvoten (IK) utvecklades ett tiotal år efter Treynorkvoten och Sharpekvoten i ett 
försök att ta fram ett mått som på ett precist sätt mäter den aktiva avkastningen och risken en 
förvaltare tar vid sin förvaltning. Informationskvotens historia är något mer invecklad att följa 
än tidigare presenterade prestationsmått då måttet har haft flera olika namn och ett flertal 
forskare ungefär samtidigt började utveckla måttet. Forskarvärlden verkar dock vara överrens 
om att det var Treynor och Black (1973) som utifrån Sharpekvoten utvecklade detta mått. 
(Israelsen 2005). (Informationskvoten kallas på engelska Information Ratio eller Appraisal 
Ratio). 
 
Informationskvoten är idag ett av de mest använda prestationsmåtten för att utvärdera hur stor 
del av en portföljs eller fonds avkastning som kan härledas till förvaltarens skicklighet. Måttet 
är alltså en indikator på hur mycket av avkastningen i en fond som beror på marknaden 
(index) och hur mycket som beror på att fondförvaltaren genom att vara aktiv på marknaden 
lyckats uppnå en överavkastning mot index. Kvoten mäter även hur konsekvent förvaltaren 
har lyckats ge en överavkastning genom att beskriva sambandet mellan överavkastningen och 
volatiliteten i denna överavkastning. (Chincarini och Kim 2008) (Bodie et al 2008, s854).  
 
Ser man till själva formeln för Informationskvoten (presenteras nedan) så kan denna delas upp 
i två delar. Täljaren i formeln består av fondens (eller portföljens) avkastning minus 
jämförelseindexets avkastning. Exempelvis skulle det för en Sverigefond vara lämpligt att 
använda ett jämförelseindex för svenska fonders avkastning. Nämnaren i formeln består av ett 
mått som kallas Tracking error. Tracking error mäter hur mycket fondens avkastning har 
avvikit från dess jämförelseindex och mäts genom standardavvikelsen mellan dessa två 
avkastningar. Tracking error mäter alltså volatiliteten mellan fondens avkastning och 
jämförelseindexets avkastning. Ett lågt Tracking error tyder på att fondens avkastning har 
varit relativt konstant i jämförelse med jämförelseindexets avkastning medans ett högt 
Tracking error tyder på att fonden haft kraftigare avvikelser från index, exempelvis genom att 
fonden någon månad slagit index väldigt mycket. Kvoten man får ut av täljaren och nämnaren 
blir alltså Informationskvoten. (Goodwin 1998).  
 

 
 
 
 
 
 

Rp=Portfölj P´savkastning 
Ri = Jämförelseindexets avkastning 
Sp-i = Tracking error  
 
Som investerare vill man ha så hög informationskvot som möjligt i den fond man investerar 
och måttet används idag framförallt när man vill jämföra flera fonder med samma 
placeringsinriktning, precis som vi ska göra i denna uppsats. För att lättare förstå 
Informationskvotens användningsområden kommer här ett exempel: Jämförs IK mellan 
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fonder kan man utifrån dess värden se vilken av fonderna som gett den högsta, konstanta, 
riskjusterade avkastningen. En fond som under någon månad slagit jämförelseindex väldigt 
mycket för att resten av året gå precis som index ”straffas” vid jämförelsen och får en lägre 
Informationskvot än en fond som gett samma avkastning men skapat denna avkastning genom 
en konstant värdeutveckling mot index. Detta för att fonden som slagit index under en kort 
period får ett högre Tracking error, vilket gör IK lägre. Genom jämförelser som denna kan en 
investerare på ett enkelt sätt se vilken fond som aktivt presterar högst avkastning. (Israelsen 
2005).  
 
Vi anser att Informationskvoten är ett av de bästa prestationsmåtten för att mäta aktivt 
förvaltade fonders prestationer. Vi uppskattar speciellt att måttet utgår från ett relevant 
jämförelseindex istället för att som exempelvis Treynorkvoten, som utgår från det enligt oss 
mer subtila betavärdet. Som vi tidigare nämnt är också IK ett av de mest använda 
prestationsmåtten vid utvärdering av fonder. Faktum är att vi i vår teoriinsamling inte hittade 
någon större kritik mot Informationskvoten som prestationsmått. Alla andra prestationsmått 
som vid tidigare diskuterat har haft en hel del kritiker men forskarvärlden verkar överlag 
enliga när det gäller Informationskvoten.  
 
Informationskvotens förhållande till andra prestationsmått 
För att läsaren av denna uppsats ska får en djupare förståelse för de olika prestationsmåtten 
kommer här en kortare redogörelse för IK´s förhållande till de andra tidigare presenterade 
prestationsmåtten. 
 
Informationskvoten uppkom som vi tidigare nämnt ur Sharpekvoten. Båda måtten mäter 
volatilitetsjusterad avkastning, skillnaden är istället hur de definierar överavkastningen, eller 
resultatet, i vardera formeln. Sharpekvoten mäter överavkastningen som riskjusterad 
avkastning över riskfria räntan medans IK mäter överavkastningen som riskjusterad 
avkastning i förhållande till ett jämförelseindex. Jämför man IK mot alfavärdet så använder 
alfavärdet beta som riskmått för att mäta den avkastning som förvaltaren tillför medans IK 
använder Tracking error som riskmått. (Chincarini och Kim 2008). Som synes finns en viss 
likhet mellan våra valda prestationsmått, dock har Informationskvot och alfavärde blivit de 
två mest använda måtten när det gäller att utvärdera aktivt förvaltade fonder. (Israelsen 2005), 
(Bodie et al 2008, s854), (di.se), (placera.nu). 
 
3.3 Den Effektiva marknadshypotesen 
De prestationsmått som vi har redogjort för i avsnittet ovan bygger på att fonder och 
fondförvaltare kan slå sitt jämförelseindex. Det råder dock motsättningar om detta 
överhuvudtaget är möjligt över tiden, den främsta kritiken mot möjligheten att slå index 
bygger på den effektiva marknadshypotesen som vi beskriver i detta avsnitt.  
 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en otroligt omdebatterad teori i finansbranschen 
och också en grundläggande teori för denna uppsats. Teorin innebär kortfattat att priset på ett 
värdepapper reflekteras på ett rationellt sätt av all tillgänglig information som finns om detta 
värdepapper. Detta innebär att om det släpps ny information om ett företag så kommer priset 
på företagets aktie ändras utifrån den nya informationen, direkt och på ett rationellt sätt (vid 
positiva nyheter så ökar aktien i värde omedelbart och vid negativa nyheter minskar aktiens 
värde omedelbart) (Fama 1970). I en effektiv marknad går det därför inte att göra snabba 
klipp eller välja ut vissa aktier som kommer att gå bättre än andra, då avkastningen från aktien 
endast kan avspegla den risk som aktien är förknippad med. All annan avkastning utöver den 
riskanpassade beror på slumpen. Den effektiva marknadshypotesen innebär därför att då all 
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tillgänglig information redan är avspeglad i priset på aktien så är det bara ny information som 
kan påverka priset på aktien. Eftersom ny information är omöjlig att förutspå är också priset 
på en aktie i framtiden omöjlig att förutspå. Idén med att priset på en aktie är omöjlig att 
förutspå i framtiden kallas populärt för ”Random Walk”, vilket innebär att priset på aktien 
kan ta vilken ”väg” som helst utifrån dagens prisnivå, oberoende av tidigare prisrörelser. 
(Arnold 2008, s568).  
 
Den uppmärksamma läsaren av denna uppsats förstår nu att denna teori är klart kontroversiell 
i vår studie. Enligt teorin kan alltså inte en aktivt förvaltad Sverigefond slå Stockholmsbörsen 
under en längre tid. Hela syftet med att äga en aktivt förvaltad fond och betala fondavgifter 
därefter är därmed tillintetgjort. Enligt EMH bör den smarta investeraren enbart äga en 
indexfond med så låg avgift som möjligt då det är omöjligt att slå börsen, vilket aktivt 
förvaltade fonder ju försöker göra. EMH är en komplex teori som många forskare har 
motsatta åsikter om, vi väljer därför att nedan förklara teorin från grunden med start i 
uppkomsten av EMH på 1970-talet och går sedan över till en redogörelse av mer aktuell 
forskning.  
 
Grundtanken med EMH, att priset på ett värdepapper avspeglar all tillgänglig information 
som finns om värdepappret, har funnits i över hundra år. (Fama 1970). Det var dock Fama 
som år 1970 lade grunden för EMH genom att i en artikel sammanfatta dittills känd forskning 
och även utveckla teorin ytterligare. Utöver att definiera begreppet EMH och fastslå 
förutsättningarna för en effektiv marknad (se ovan) delade Fama även upp 
marknadseffektiviteten i tre olika former; svag, medelstark och stark. (Fama 1970). 
Uppdelningen gjorde EMH mer nyanserad då den delar upp innebörden av att priset på ett 
värdepapper avspeglar all tillgänglig information i tre olika styrkor eller former som Fame 
själv kallade dem. (Bodie et al 2008, s361-362). Nedan följer en specificering av de olika 
formerna av marknadseffektivitet.  
 
Svag form av effektivitet: Innebär att aktiepriset innefattar all historisk information om 
aktien. (Fama 1970). Detta innebär att det är omöjlig att basera en akties framtida pris på 
historiska data om aktien. Om den svaga formen av effektivitet stämmer innebär det att all 
aktiehandel som bygger på historiska mönster inte fungerar, såsom exempelvis teknisk analys. 
(Arnold 2008, s570).   
 
Medelstark form av effektivitet: Innebär att aktiepriset innefattar all offentligt tillgänglig 
information. Detta innefattar utöver historiska prisrörelser även företagets intjäningsförmåga, 
utdelningar, årsredovisningar, nyemissioner etc. (Fame 1970). Alltså all information som 
finns tillgänglig för den vanliga investeraren på marknaden. Den medelstarka formen av 
effektivitet är också den mest kontroversiella. Om denna form av effektivitet stämmer innebär 
det att alla former av aktieanalyser baserade på publik data är värdelösa. (Arnold 2008, s577). 
Detta innebär alltså att all s.k. fundamental analys inte fungerar, vilket i så fall sågar en 
mångmiljardbransch av banker och finanshus som enbart jobbar med att ta fram köp- och 
säljrekommendationer baserat på just fundamental analys.  
 
Stark form av effektivitet: Innebär att priset på en aktie påverkas av all information som 
finns om företaget, även privat, icke offentliggjort information. (Fama 1970). Skulle denna 
typ av effektivitet hålla innebär det att alla på marknaden har tillgång till vad vi idag betraktar 
som insiderinformation. Att vissa på marknaden, såsom VD och finanschefer, sitter på 
information som resten av marknaden inte vet om, exempelvis vilket resultat företaget ska 
presentera på sin årsstämma nästa vecka, är något som är självklart på dagens marknader. 
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Dock regleras vad s.k. insiders får informera resten av marknaden om väldigt hårt i lagar och 
regler för aktiemarknaden, vilket gör att den starka formen av effektivitet mest ses av många 
forskare som ett extremt exempel på effektivitet som inte går att uppfylla. (Bodie et al 2008, 
s361). Fama (1970) anser själv att den starka formen av effektivitet mer ska användas som 
riktmärke när man utvärderar marknadseffektivitet. Man ska dock ha i åtanke att 
insiderhandel till viss del förekommer, vilket skulle kunna infria den starka formen av 
effektivitet. (Bodie et al 2008, s361). 
 
Mycket forskning rörande den effektiva marknadshypotesen tar sin grund i om en eller flera 
av de olika formerna av effektivitet går att bevisa och om EMH därmed stämmer. Fama 
(1970) själv anser att den svaga formen av effektivitet kan anses vara uppfylld och att det 
även finns starka bevis för att den medelstarka formen av effektivitet till stora delar stämmer. 
I en senare artikel från 1991 där Fama undersöker om hans teorier från 1970 stämmer 
kommer han även denna gång fram till att den svaga formen av effektivitet är uppfylld på 
marknaden, och fastslår här att den medelstarka formen nog är den som ligger närmast 
sanningen på dagens aktiemarknader. (Fama 1991).  
 
Även ett antal andra forskare har utrett EMH, Samuelsson (1973) stödjer tesen om ”Random 
Walk” medan Dimson och Mussavian (1998) i ett försök att sammanfatta dittills känd 
forskning kommer fram till att själva teorin EMH stöds av många forskare men att den 
empiriska bevisningen för teorin är ifrågasatta. Dimson och Mussavian (1998) fastslår dock 
att ett betydande bevis ju är att det har visat sig vara nästan omöjligt att faktiskt slå 
marknaden på lång sikt, exempelvis med aktivt förvaltade fonder, vilket är ett bevis för att 
EMH fungerar. (Dimson och Mussavian 1998). Farmer och Lo (1999) konstaterar även de att 
forskningen runt EMH är motsägelsefull och att någon överrenskommelse om vad som gäller 
fortfarande är långt borta. Farmer och Lo (1999) har i sin artikel också en egen ganska 
intressant invändning mot marknadseffektivitet. De anser att ingen marknad kan vara 100% 
effektiv, då detta förhindrar all utveckling av marknaden. Om en marknad är 100% effektiv 
betyder det att ingen kan göra någon som någon annan inte redan gjort, vilket skulle göra det 
omöjligt för marknaden att förändras. Nya tankar, idéer och förändringar förekommer dock på 
finansmarknaden, vilket enligt Farmer och Lo (1999) betyder att marknaden inte är 100% 
effektiv (Farmer och Lo 1999). Beechey, Gruen och Vickery (2000) kommer precis som 
tidigare nämnda forskare fram till att EMH är en kontroversiell teori men konstaterar att på 
aktiemarknaden så är korta prisrörelser i princip är slumpmässiga, ny information tas upp 
otroligt snabbt i aktiekurserna och att fondförvaltare väldigt sällan lyckas slå marknaden, 
vilket talar för åtminstone den medelstarka formen av EMH. Enligt Beechey et al (2000) 
anser dock många forskare att det finns fler faktorer än de bakom EMH som påverkar 
prisrörelserna, exempelvis människans beteende och psykologi. Beechey et al (2000). Det bör 
nämnas att det finns ett antal forskare som helt förkastar teorin, exempelvis Grossman och 
Stigliz (1980) som menar att grundförutsättningarna för EMH inte håller ens i den svagaste 
formen och Beja (1977) som menar att den slumpmässighet i prissättningen av exempelvis 
aktier som EMH förespråkar inte finns.    
 
Den effektiva marknadshypotesen är enligt oss en otroligt intressant teori. Stämmer teorin går 
det inte att slå marknaden vilket i så fall skulle innebär att vår frågeställning är tämligen 
lättbesvarad. Som vår redogörelse för teorin visar är dock både bevisen för och emot teorin 
många och något ”rätt” svar verkar i dagsläget inte finnas. Vi anser dock, som de flesta andra, 
att en viss form av effektiv marknad sannerligen existerar. Bevisen att en medelstark effektiv 
marknad faktiskt finns i form av att det i princip är omöjligt för fondförvaltare att slå 
marknaden över tid anser vi också är tämligen överväldigande. Det motsägelsefulla är 
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givetvis att det finns både fonder och finansgenier såsom Warren Buffet som ändå slår 
marknaden år efter år. Kanske är detta bara undantaget som bekräftar regeln? Vi hoppas att 
vår undersökning i denna uppsats kan ge åtminstone oss själva en klarare uppfattning om 
EMH verkligen fungerar.  
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4 Tillvägagångssätt 
I följande kapitel beskriver vi hur vi praktiskt gått till väga i vår uppsats. Avsikten är att 
läsaren ska får en god förståelse för hur vi gjort och framförallt hur vi resonerat när vi gjort 
de olika val som vi som författare ställts inför under arbetets gång. Kapitlet inleds med att vi 
beskriver hur vi valt ut fonder, jämförelseindex samt årtal till vår undersökning. Därefter 
diskuterar vi det historiska data om fonder och jämförelseindex vi använt oss av och granskar 
kritiskt hur våra val har påverkat arbetets resultat.   
 
4.1 Val av fonder 
När vi letade uppslag till vår uppsats kom vi fram till att 98% av den svenska vuxna 
befolkningen sparade i fonder och att den vanligaste typen av fonder som svenskarna sparade 
i var aktiefonder. I kategorin aktiefonder visade det sig att Svenska aktiefonder var den 
fondtyp som flest svenskar har sin förmögenhet investerad i. Vi ansåg att vår uppsats skulle 
bli intressantast för oss själva att skriva och förhoppningsvis för andra att läsa, om vi 
undersökte den fondtyp som berör flest Svenskar. Genom att välja denna fondtyp så får vi ett 
aktuellt ämne som vi kan försöka förstå utifrån en större kontext och en intressant koppling 
till samhället då Sverigefonder påverkar så otroligt många svenskars ekonomi. Dessutom är 
vår förhoppning att uppsatsens resultat kan komma till nytta för fler än oss själva då ämnet 
bör vara av intresse för den breda allmänheten.  
 
För att välja ut de fonder vi ville undersöka vände vi oss till det oberoende 
fondutvärderingsinstitutet Morningstar. En av Morningstars tjänster är att lista alla fonder som 
finns att tillgå på den svenska marknaden samt kategorisera dessa utifrån fondernas 
placeringsinriktning, fondförmögenhet, risknivå etc. Genom Morningstars hemsida kan man 
sortera fonder utifrån dessa kategorier och på så sätt få fram de fonder man är intresserad av. 
(Morningstar.se) Utöver att med hjälp av Morningstar hitta ett antal lämpliga fonder så 
behövde dessa fonder vara inom en lämplig kategori för att kunna använda ett lämpligt 
jämförelseindex i undersökningen (se vidare i val av index 4.2). Utifrån Morningstars 
hemsida inledde vi vår jakt på adekvata Sverigefonder till vår undersökning med att se vilken 
typ av Sverigefond som passade vår undersökning bäst. Det visade sig att Morningstar delar 
upp Sverigefonder i två kategorier, Sverige samt Sverige små-/medelstora bolag. Kategorin 
Sverige består av fonder som investerar i stora svenska bolag som tillhör topp 70% av de 
största bolagen i Europa medans kategorin Sverige små-/ medelstora bolag består av fonder 
som investerar i just små och medelstora svenska företag (Morningstar.se). Det visade sig att 
den vanligaste av dessa två fondkategorier var Sverige med 100 registrerade fonder medans 
den andra kategorin Sverige små-/medelstora bolag hade 48 registrerade fonder. Utifrån vår 
ambition att fonderna ska beröra så många svenskar som möjligt föll valet snabbt på den 
vanligaste kategorin, Sverige.  

 
Nästa steg för att få fram vårt urval av fonder var att ta hjälp av en 
annan Morningstarkategori, kallad Stylebox. Morningstar delar upp 
alla fonder utifrån fondernas placeringsinriktning i en så kallad 
Stylebox som på ett enkelt sätt visar hur fonden investerar. 
Styleboxen har två skalor, en som delar upp investeringarna i 
värdebaserade, blandade eller tillväxtbaserade aktier och en som delar 
upp aktierna efter stora, mellan eller små bolag. Ser vi till bilden till 
vänster så kan vi se att fonden i detta exempel framförallt investerar i 
stora, värdebaserade bolag. (Morningstar.se). Då vi vill komma åt de 
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vanligaste Sverigefonderna valde vi att sortera fonderna i vår kategori Sverige utifrån 
styleboxinriktning och fann att den absolut vanligaste placeringsinriktningen bland denna typ 
av fonder var stora, värdebaserade bolag (precis som i bilden ovan). Vi valde därför att i vårt 
urval utgå från Sverigefonder som utöver att tillhöra kategori Sverige även hade 
placeringsinriktningen stora värdebolag.  
 
Utifrån ovanstående kriterier fanns det nu 46 fonder kvar i vårt urval. Detta var enligt oss 
fortfarande för många fonder då vi anser att undersökningen skulle bli för oöverskådlig och 
tappa i kvalitet vid ett sådant högt antal undersökta fonder. Vi bestämde oss därför för att 
fokusera på de fonder som hade störst fondförmögenhet. Genom detta tillvägagångssätt ansåg 
vi oss ha valt de fonder som flest svenskar borde ha sina pengar i då dessa fonder hade störst 
förmögenhet. För att få en övergripbar uppsats valde vi att sätta minimigränsen för 
fondförmögenheten vid 2 miljarder kronor. På detta sätt blev det tolv fonder kvar utifrån våra 
val på Morningstars hemsida.  
 
Vid en närmare granskning av dessa tolv fonder visade det sig att två fondbolag fanns 
representerade med två fonder var. Här fanns för oss två alternativ. Antingen tog vi med de 
två fondbolagens båda fonder eftersom att dessa tillhörde de fonder som har över två 
miljarder i fondförmögenhet eller så plockade vi bort dubbletterna. Vi valde att ta bort den 
minsta fonden från vardera fondbolag och fick därmed tio fonder representerade av var sitt 
fondbolag. Vi undersöker ju om aktivt förvaltade fonder överlag kan prestera bättre än index, 
men anser det helt enkelt mer intressant att jämföra en fond från vardera fondbolag än att 
jämföra flera fonder från samma bolag. Kanske finns det fondbolag som klarar sig bättre än 
andra.  
 
Utifrån de tio fonder vi nu hade kvar fanns det en fond som hade ett minsta insättningsbelopp 
på 100 000kr. Då vi vill undersöka Sverigefonder som den vanliga svensken köper så valde vi 
bort denna fond. Vi anser inte att de flesta svenskar har möjligheten att sätta in 100 000 
kronor i endast en fond.  
 
Sammanfattningsvis så började vårt urval med att vi bestämde oss för att undersöka 
Sverigefonder. Vi tog den Morningstarkategori som flest Sverigefonder tillhör och utgick 
därefter från fondernas placeringsinriktning och valde den mest använda inriktningen 
(styleboxen) bland dessa fonder. Därefter utgick vi från de största fonderna och satte en 
minimigräns på 2 miljarder i fondförmögenhet, vi tog bort två fonder då de förvaltades av 
fondbolag som redan var representerade i urvalet och sorterade avslutningsvis bort en fond 
med orimligt hög insättningsgräns.     
 
4.2 Val av Jämförelseindex 
För att kunna jämföra och utvärdera våra utvalda fonders prestationer så behövs ett 
tillförlitligt jämförelseindex som avspeglar marknadsutvecklingen på den marknad som 
fonderna investerar på. Då vi i denna uppsats undersöker svenska aktiefonder behövs ett 
jämförelseindex som avspeglar Stockholmsbörsens utveckling. När vi i vårt uppsatsarbete 
började undersöka tänkbara lämpliga jämförelseindex kom vi fram till att det främst finns två 
olika indextyper vid utvärdering av fonder, marknadsindex och fondindex. Skillnaden mellan 
dessa två typer av index är viktig att förstå när ett lämpligt jämförelseindex skall väljas.  
 
Enkelt uttryckt kan man säga att ett fondindex visar hur fonder med liknande 
placeringsinriktning i genomsnitt har utvecklats. Utgår man från ett fondindex för exempelvis 
Sverige så visar detta index hur alla fonder som investerar i Sverige i snitt har gått. Detta 
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innebär att hälften av fonderna kommer att ha gått bättre än index och hälften sämre, då 
indexet visar genomsnittliga avkastningen för alla fonder i kategorin. Morningstar är ett av de 
företag som tar fram fondindex, de har bl.a. två index som heter Sverige och Sverige små-
/medelstora bolag. (Fondbolagens Förening 2007).  
 
Marknadsindex mäter utvecklingen av de värdepapper som finns på den marknad där de 
undersökta fonderna kan investera. Fondförvaltaren kan ju utifrån fondens 
placeringsinriktning välja bland alla värdepapper som finns på fondens marknad. 
Utvecklingen på en aktiemarknad mäts ofta med ett marknadsindex, exempelvis OMXSPI 
eller AFGX som visar den genomsnittliga utvecklingen för alla aktier på Stockholmsbörsen. 
(Fondbolagens Förening 2007). Dessa index visas dagligen t.ex. på ekonominyheterna på TV.  
 
Vi vill i denna uppsats ta reda på om aktivt förvaltade svenska aktiefonder kan slå marknaden, 
något de aktivt förvaltade fonderna påstår sig kunna göra och därför tar mer betalt för än 
exempelvis indexfonder. Utifrån denna frågeställning kom vi fram till att vi måste utgå från 
ett marknadsindex. Ett fondindex hade varit lämpligt att använda om vi ville se vilken av de 
aktivt förvaltade fonderna som presterade bäst utifrån alla Sverigefonder, men då vi istället är 
ute efter att se om våra undersökta fonder överhuvudtaget kan slå marknaden var valet att 
använda marknadsindex självklart för oss. 
 
Det finns en mängd marknadsindex att välja mellan vid utvärdering av fonder. Allt från 
väldigt smala index som exempelvis SIX IT-index som enbart mäter avkastningen hos 
svenska IT-företag till de betydligt bredare S&P 500 som ser till den genomsnittliga 
avkastningen på de 500 största bolagen i USA. Det är otroligt viktigt att använda sig av ett bra 
jämförelseindex när fonder ska utvärderas, annars blir det lite som att jämföra äpplen och 
päron. SVT´s uppdrag granskning uppmärksammade exempelvis förra året att många 
storbanker använder ett index utan aktieutdelningar när de presenterar sina fonder. På så sätt 
ser det ut som att bankernas fonder presterat betydligt bättre än indexet vilket ju inte är så 
konstigt om man väljer att utelämna indexhöjande aktieutdelningar. Vi behövde alltså ett 
index som var skräddarsytt för att utvärdera fonder, som tog med utdelningar och var anpassat 
för våra utvalda fonder.   
 
Efter att ha varit i kontakt med två olika indexleverantörer, läst på i kurslitteratur inom 
finansområdet och läst igenom ett antal rapporter på bl.a. Fondbolagens Förenings hemsida 
kom vi fram till att det bästa jämförelseindexet för vår undersökning var SIX Portfolio Return 
Index (SIXPRX). Detta index är speciellt anpassat för att användas som jämförelseindex för 
svenska värdebaserade aktiefonder då det är justerat för de begränsningar som gäller för 
svenska aktiefonder, d.v.s. att inget bolag får utgöra mer än 10% av indexets totala värde samt 
att bolag som utgör 5% eller mer av indexets värde inte får utgöra mer än 40% tillsammans. 
Även utdelningar ingår i SIXPRX vilket är lämpligt då utdelningar ingår i den avkastning som 
svenska aktiefonder presenterar för marknaden. (SIX.se). SIXPRX är enligt Fondbolagens 
Förening (2007) det mest lämpliga indexet vid en jämförelse av fonder som placerar på den 
svenska aktiemarknaden och används också av de flesta av våra undersökta fondbolag som 
jämförelseindex i deras respektive fonds faktablad.    
 
4.3 Val av undersökningsår 
När vi diskuterade inom vilket ämne vi ville skriva om kom vi ganska snabbt fram till att vi 
ville skriva om något inom finans och valet föll så småningom på fonder och just aktivt 
förvaltade fonders prestationer mot index. Då vi vid inläsning på ämnet kom fram till att det 
fanns ganska många rapporter och vetenskapliga artiklar publicerade inom detta ämne kom vi 
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fram till att vi ville göra en lite mer unik undersökning. De flesta av de tidigare publicerade 
artiklarna utvärderar aktivt förvaltade fonder under längre tidsperioder, exempelvis aktivt 
förvaltade amerikanska fonder under 1900-talet eller svenska aktiefonder under nittiotalet, 
något vi också hade tänkt undersöka från början. Under tiden vi funderade på en annan 
infallsvinkel till vårt uppsatsämne föreslog vår handledare att vi skulle undersöka om det 
förelåg någon skillnad i de aktivt förvaltade fondernas prestationer beroende på om 
marknadsklimatet var bra eller dåligt. Denna infallsvinkel tyckte vi var lysande, utöver att 
kunna skriva en uppsats om aktivt förvaltade fonders prestationer, något som verkligen 
intresserade oss, kunde vi här också göra undersökningen unik. Vi kom i samråd med vår 
handledare fram till att det mest övergripbara vore att välja ut ett bra och ett dåligt börsår och 
jämföra fondernas prestationer mellan åren. Frågan var bara vilka år vi skulle använda oss av 
för att symbolisera en bra respektive dålig marknad. 
 
Som finansstudenter under det värsta börsåret på över etthundra år (svd.se) har vi dagligen 
läst om den så kallade finanskrisen. Att läsa finansiering under pågående finanskris har varit 
synnerligen intressant och aktuellt varför valet ganska snabbt föll på att använda oss av år 
2008 som grund för ett dåligt marknadsklimat. Utöver att år 2008 har varit ett vidrigt börsår 
finns dessutom mängder av aktuella analyser, artiklar och rapporter om finanskrisen och olika 
fonders prestationer. År 2008 är också nyss avslutat varför det ligger nära inpå i tiden, vilket 
vi tyckte gjorde vår undersökning intressantare. Valet av årtal som skulle motsvara ett bra 
börsår var inte lika självklart. Vi vill dock ha ett aktuellt år för att göra uppsatsen så relevant 
som möjligt och tog därför det senast helår som gett en positiv avkastning bland 
Sverigefonderna, året blev därför år 2006.  
 
Vi inser att det finns vissa begränsningar med att enbart undersöka två år, ett i respektive 
marknadsklimat. Det är mycket möjligt att denna typ av undersökning skulle bli än mer 
tillförlitlig om vi istället exempelvis undersökt ett antal bra år och ett antal dåliga år under en 
längre tidsperiod, exempelvis etthundra år. Givetvis hade man också kunnat ta med samtliga 
aktivt förvaltade Sverigefonder som finns att köpa på den svenska marknaden för att göra 
undersökningen mer heltäckande. Vi väljer dock att göra denna uppsats utifrån tidigare 
nämnda premisser med utgångspunkt i ett antal anledningar; vi ser det som ytterst intressant 
att få med den aktuella finanskrisen i vår uppsats och det blir enligt oss tydligare att se 
skillnader mellan finanskrisen och ett bra börsår om det endast är två år med i 
undersökningen. Tar vi med flera år tillbaka i tiden mister vi den aktuella tidsperioden i vår 
uppsats och undersökningen blir då mer inriktad på att se till ett genomsnitt av bra och dåliga 
börsår vilket många tidigare artiklar och rapporter redan undersökt. Tar vi med flera år 
tillbaka i tiden blir vår uppsats mindre unik vilket vi anser skulle vara mindre intressant. (Se 
vårt teoriavsnitt för tidigare artiklar och undersökningar). Självklart kunde fler fonder varit 
med i vår undersökning. Vi ansåg det dock mer överskådligt att göra ett urval av fonder att ta 
med i undersökningen. Vi har valt att ta de fonder som har störst fondförmögenhet vilket gör 
att urvalet enligt oss består av de mest relevanta fonderna i denna kategori.  
 
4.4 Insamling av historisk data 
I detta arbete undersöker vi ett antal svenska aktiefonders prestationer i förhållande till ett 
jämförelseindex. För att kunna besvara vår frågeställning så behövde vi få tillgång till en stor 
mängd information om våra valda fonder. Den information vi behövde var främst statistik 
över fondernas historiska avkastning under 2006 och 2008 för att kunna beräkna våra olika 
prestationsmått. Ur denna statistik skulle det därefter vara möjligt att beräkna exempelvis 
avkastning och standardavvikelse vilket är grunden för att kunna beräkna våra 
prestationsmått. Vi behövde även statistik över vårt jämförelseindex, SIXPRX, historiska 
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avkastning under dessa två år. Med all dessa data samlad så skulle vi kunna beräkna alla våra 
prestationsmått och utföra andra nödvändiga övriga beräkningar.    
 
Med detta som grund så började vi att undersöka på vilket sätt vi kunde få access till 
fondernas och indexets historiska avkastning. Genom dessa efterforskningar fann vi att de 
flesta banker och fondinstitut använde sig av statistik från fondutvärderingsföretagen 
Morningstar eller MoneyMate för att presentera sina fonders resultat. Både Morningstar och 
MoneyMate är oberoende aktörer vars affärsidé är att leverera statistik om fonder och index 
till olika aktörer på den finansiella marknaden. SEB och Folksam samarbetar exempelvis med 
Morningstar genom att visa fondstatistik på sina hemsidor som är hämtat från Morningstar. På 
samma sätt så använder exempelvis Avanza, Dagens Nyheter och Privata Affärer statistik från 
MoneyMate. (En utförligare presentation av dessa tre företag ger vi i avsnittet om bearbetning 
av historisk data)  
 
Vi beslöt att kontakta dessa två företag och frågade om de kunde ge oss den statistik som vi 
efterfrågade. Vi kontaktade även SIX, som förmedlar kursinformation från de nordiska 
börserna, och frågade efter den historiska avkastningen av SIXPRX under 2006 och 2008.   
Från Morningstar fick vi data för alla fonderna med fondernas NAV-kurser (dagskurser) från 
2006 och 2008. Dessa data omfattade alltså alla fondernas slutkurser från samtliga dagar 
under dessa två år. Med denna statistik skulle vi kunna beräkna fondernas avkastning, 
standardavvikelse, prestationsmått, o.s.v. förutsatt att vi även fick information om 
jämförelseindexets avkastning.  
 
Från SIX så fick vi statistik över SIXPRX avkastning från de båda åren vilket innebar att vi 
alltså skulle kunna genomföra våra beräkningar tillsammans med informationen från 
Morningstar. Således skulle vi alltså kunna genomföra våd undersökning och svara på vår 
frågeställning utifrån denna historiska information. Detta tillvägagångssätt skulle dock ha 
tagit väldigt lång tid och inneburit en viss risk för felberäkningar från vår sida. Anledningen 
till detta är att vi endast fick dagskurserna för fonderna och hade således varit tvungna att 
först beräkna om dessa till månadsbasis för att få fram fondernas årliga avkastning. Vi skulle 
även ha behövt genomföra samtliga beräkningar för hand i Excel vilket kunde ha medfört ett 
antal slarvfel eller motsvarande.  
 
En lösning till detta problem var att vi fick ett erbjudande av MoneyMate att använda ett av 
deras verktyg för att genomföra de beräkningar som vi ansåg var nödvändiga. Detta verktyg 
erbjuder de annars till banker och finansiella institutioner för att de ska kunna ta fram och 
presentera information om deras fonder för marknaden. Vi fick alltså tillgång till detta 
professionella verktyg vilket innebar att vi kunde välja ut den information vi ville ha om våra 
fonder och automatiskt genomföra de beräkningar vi behövde. Fördelen med detta alternativ 
var att vi kunde få fram den information vi behövde snabbare än om vi hade beräknat allt 
själva. Det medförde även att vi kunde eliminera risken för att någon beräkning blev fel vilket 
hade lett till ett missvisande resultat. Vi bedömde även att detta tillvägagångssätt var det mest 
tillförlitliga då MoneyMate är ett opartiskt företag vars uppgift är att tillgodose marknaden 
med information och verktyg för att analysera denna information. Vi ansåg det dock 
nödvändigt att kontrollräkna de resultat vi kunde få genom MoneyMate vilket vi beslutade att 
göra utifrån informationen vi fått från Morningstar och SIX.  Nedan presenterar vi exakt hur 
vi har gått till väga i vårt arbete med MoneyMates verktyg samt i våra kontrollberäkningar.  
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4.5 Bearbetning av historisk data   
För att läsaren ska få en förståelse för vad MoneyMate, Morningstar och SIX är för typ av 
företag så inleder vi detta avsnitt med en kort presentation av dessa två företag. Vi diskuterar 
senare i arbetet hur pass tillförlitliga dessa företag är och vilka komplikationer som vårt 
tillvägagångssätt skulle kunna medföra.  
 
4.5.1 MoneyMate 
MoneyMate är ett Irländskt företag som grundades 1991 och idag har kontor runtom i hela 
världen, bl.a. i Stockholm. Företaget samlar in, utvärderar och ger ut information om olika 
finansiella instrument så som fonder och aktier. Affärsidén är att förmedla olika verktyg till 
andra företag som kan användas för att strategiskt se över och utvärdera finansiella tillgångar. 
MoneyMate har en omfattande databas över fonder från hela världen som inkluderar 
detaljerad information om alla fonder samt deras historiska dagliga utveckling. 
(MoneyMate.com) MoneyMate är ett oberoende företag som ger ut objektiv information och 
data.   
 
4.5.2 Morningstar 
 Morningstar är världens största utgivare av information om fonder och har kontor runtom i 
hela världen. Företaget grundades i USA på 1980-talet och har sedan dess utvecklats och växt 
till att bli en stor organisation. I detta arbete använder vi Morningstars hemsida för att hitta 
information om våra fonder. Denna sida omfattar extensiv information om över 4500 svenska 
fonder. De presenterar även olika riskmått, som exempelvis Sharpekvot och alfavärde, samt 
utvärderingsverktyg som Morningstar-rating och Style-Box. (Morningstar.se) Även 
Morningstar är ett oberoende företag som ger ut objektiv information och data.  
 
4.5.3 SIX 
SIX förmedlar information från de nordiska börserna samt information om ett antal 
internationella börser. SIX samarbetar med många nyhetsbyråer och levererar information till 
dessa som de i sin tur presenterar. Huvudprodukten är realtidsterminaler som visar 
utvecklingen på olika börser i realtid. SIX erbjuder även ett antal skräddarsydda index som är 
anpassade efter olika önskemål från marknaden. Dessa index är några av de mest använda 
inom fondbranschen. De index vi använder i detta arbete, SIXPRX, är ett exempel på ett 
sådant index. (SIX.se)  
 
Genom våra diskussioner med en person från MoneyMates Sverigekontor fick vi tillgång till 
ett av deras fondanalysverktyg. MoneyMate arbetar som sagt med att samla in information 
från alla svenska fonders och index historiska avkastning. I MoneyMates databas finns alltså 
samtlig information om våra fonders utveckling under 2006 och 2008. Samma information 
finns även för ett stort antal index, däribland vårt jämförelseindex SIXPRX. Detta är den data 
som vi använde som grund för vår undersökning. Vårt tillvägagångssätt i vårt användande av 
MoneyMates verktyg och databaser var enligt följande: 
 

- Vi började med att ta fram information om våra utvalda fonder samt om SIXPRX ur 
MoneyMates databas. 

- Därefter valde vi ut under vilken tidsperiod vi ville att fondernas information skulle 
presenteras.  

- Efter detta valde vi ut vilken typ av information vi ville se som exempelvis 
avkastningen under de båda åren, standardavvikelsen, fondernas korrelation med 
SIXPRX, o.s.v.  
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- Vi valde även ut vilka prestationsmått som vi ville utvärdera våra fonders resultat 
ifrån.  

- Slutligen genomförde vi dessa olika beräkningar i MoneyMates verktyg och fick fram 
de data och mått som vi ville ha. Dessa data exporterade vi därefter till olika Excelfiler 
som vi därefter har använt för att presentera våra resultat.  

 
Genom detta tillvägagångssätt har vi alltså fått fram våra undersökningsresultat som vi 
därefter bearbetat i syfte att göra de mer presentabla för läsaren. Vi har även kontrollräknat 
våra undersökningsresultat genom att beräkna en del av varje område i våra resultat utifrån de 
data vi fick av Morningstar och SIX. Vi har alltså genomfört ett antal beräkningar manuellt i 
Excel för att säkerställa att vi själva räknar på samma sätt som MoneyMate gör. Resultatet av 
dessa beräkningar är att all data som vi fått ut genom våra körningar i MoneyMates verktyg 
visar samma resultat som våra egna beräkningar i Excel. MoneyMates verktyg genomför 
således sina beräknar på samma sätt som vi gör vilket innebär att de använder samma formler 
som vi presenterar i vårt teoriavsnitt. Det finns självklart vissa delar av vårt tillvägagångssätt 
som behöver diskuteras och ifrågasättas, denna diskussion behandlar vi i nästföljande avsnitt. 
 
4.6 Kritik mot våra undersökningsresultat     
Vi har som vi tidigare nämnt baserat vår undersökning på data hämtad från MoneyMate, 
Morningstar och SIX. Vi har även presenterat dessa tre företag utifrån information på deras 
hemsidor. Nedan diskuterar vi dessa tre källor och argumenterar för att de är tillförlitliga att 
använda i detta arbete.  
 
Vi har i vårt användande av MoneyMates verktyg hela tiden fokuserat på att våra resultat ska 
bli så tillförlitliga som möjligt. Kritik kan givetvis riktas mot att vi använt automatiska 
beräkningar i MoneyMates verktyg för att få fram vissa resultat. Vi håller med om att 
användandet av ett verktyg som automatiskt beräknar information kan ses som mindre 
tillförlitligt. Därför har vi genomfört ett antal kontrollberäkningar för respektive beräkning 
som verktyget har gjort. På så sätt har vi kunnat säkerställa att verktyget räknar med samma 
formler som vi använder. Vi har således kunnat styrka att MoneyMates verktyg visar samma 
resultat som våra beräkningar vilka baseras på data från Morningstar och SIX. Vi anser att 
detta tillvägagångssätt gör att vi får en hög grad av tillförlitlighet för våra 
undersökningsresultat. Detta förutsätter dock att MoneyMate, Morningstar och SIX är 
tillförlitliga datakällor vilket vi diskuterar härnäst.     
 
4.6.1 MoneyMate 
MoneyMate är ett oberoende företag vilket innebär att den information de tillhandahåller är 
objektiv. Detsamma gäller för Morningstar som också är en oberoende organisation. Båda 
dessa två företag samlar in och ger ut information till privatsparare och finansiella företag för 
att användas som bas för analyser och liknande. MoneyMates data används exempelvis av 
internetbanken Avanza för att presentera olika fonder, detsamma gäller för Dagens Industri, 
Privata Affärer och Dagens Nyheter. Ytterligare företag som de samarbetar med är 
exempelvis London Stock Exchange, Financial Times Fund Ratings, Swedbank, SEB, samt 
en mängd andra internationella bankjättar som exempelvis Morgan Stanley och J.P Morgan. 
Detta anser vi visar på att MoneyMate är en tillförlitlig källa för data då de levererar 
motsvarande data till så stora finansföretag och organisationer. Vidare så har vi under arbetets 
gång fått reda på att MoneyMates statistik används som källa till en stor mängd 
undersökningar om finansiellt sparande i artiklar av exempelvis AMF och Svenska Dagbladet. 
Sammanslaget visar all denna information på att MoneyMate är en lämplig källa att använda 
som leverantör av finansiell data och information. 
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4.6.2 Morningstar 
Morningstar agerar som vi diskuterar ovan på ungefär samma sätt som MoneyMate genom att 
de samlar in och presenterar information om fonder. Enligt Bodie et al. (2008, s114-117) är 
Morningstars databas en utomordentligt bra källa för information om fonder. Bodie et al. 
(2008, s114-117) redogör även för hur Morningstars hemsida kan användas för att analysera 
och utvärdera olika fonder, vilket vi anser visar på att Morningstar är en mycket tillförlitlig 
källa.  
 
Vi har som vi nämnt tidigare varit i kontakt med Morningstar och fått Excelfiler utskickade 
till oss med våra fonders dagliga NAV-kurser under 2006 och 2008. Dessa data har vi därefter 
använt för att räkna fram våra olika prestationsmått och jämfört våra resultat med 
MoneyMates resultat. Syftet med detta var att kontrollera MoneyMates verktyg för att se om 
de räknade på samma sätt som vi. Vi har inte räknat alla våra mått och formler baserat på 
Morningstars data då vi anser att detta skulle ha tagit alldeles för lång tid och inneburit en risk 
för felberäkningar orsakade av den mänskliga faktorn, d.v.s. oss själva. MoneyMate har 
istället använts för att genomföra merparten av beräkningarna vilket sparat oss tid och även 
ökat tillförlitligheten av våra undersökningsresultat. Resultaten har dock som sagt till stor del 
kontrollräknats av oss utifrån Morningstars och Sixs data.   
 
För att ytterligare visa hur tillförlitlig Morningstars data är så hänvisar vi till Bodie et al. 
(2008) som anser att Morningstar är den främsta källan för information rörande fonder. 
Exempelvis så använder SEB och Folksam Morningstars data för att presentera sina fonders 
utveckling. Morningstar levererar även färdiga fondtabeller till ett femtiotal svenska 
dagstidningar vilket ytterligare visar hur pass vanligt använd Morningstars data är. Detta leder 
oss till att anse att det är svårt att argumentera för att Morningstar inte är en tillförlitlig källa i 
detta arbete.   
 
4.6.3 SIX 
Som vi tidigare nämnt så tillhandahåller SIX en stor mängd index till olika typer av banker 
och finansinstitut. SIX är ett välkänt företag inom den finansiella marknaden och deras index 
är väldigt populära. Enligt företaget själva så har de cirka 90 procent av den svenska 
marknaden inom segmentet stora finansmarknadsaktörer. Bland deras kunder återfinns SEB, 
Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, OMX, Nordnet, Avanza, m.fl. Flertalet av 
våra fonder i detta arbete använder sig exempelvis av SIX index som jämförelseindex. Allt 
detta visar att SIX är en allmänt accepterad leverantör av Index vilket pekar på hög 
tillförlitlighet. Även Fondbolagens Förening visar fyra SIX index på sin hemsida vilka är de 
enda marknadsindex som visas för att jämföra fonder mot (fondbolagen.se). Detta visar 
ytterligare hur tillförlitligt SIX är att använda som leverantör av indexdata.   
 
Som vi nämnt tidigare så fick vi information om SIXPRX skickat till oss i på motsvarande 
sätt som informationen från Morningstar. Vi har därefter utifrån dessa data genomfört 
kontrollberäkningar av MoneyMates beräkningar tillsammans med Morningstars data. Med 
hänsyn till SIXs datas användning i detta arbete så anser vi att dessa data håller tillräckligt 
hög kvalitet för att användas i detta arbete.  
 
4.6.4 Sammanfattande kritikdiskussion 
Ovan diskuterar vi och kritiserar våra olika källor utifrån olika vinklar och angreppssätt. Vi 
argumenterar även för varför vi anser att våra källor är tillräckligt tillförlitliga för att basera 
vår undersökning på. Vi har argumenterat för att det är nödvändigt att använda MoneyMates 
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analysverktyg i vår undersökning för att undvika felberäkningar och för att verktyget är mer 
tidseffektivt. Vi har förklarat hur vi med hjälp av data från Morningstar och SIX har 
kontrollräknat de resultat vi frambringat med hjälp av MoneyMates verktyg och argumenterat 
för att detta ökar tillförlitligheten i arbetet. Vi har även motiverat att alla dessa tre företag är 
tillförligtliga informationskällor och att de alla är flitigt använda informationsleverantörer till 
den finansiella marknaden. En styrka vi inte nämnt tidigare är att alla våra beräkningar leder 
fram till samma sak. MoneyMates beräkningar stämmer alltså överens med våra beräkningar 
som baseras på data från Morningstar och SIX. Alla dessa tre företags data utkristalliseras 
alltså i samma resultat vilket medför att vi kan argumentera för att dessa resultat är riktiga, 
tillförlitliga och fullt tillräckliga att använda som bas för våra analyser i detta arbete.    
 
4.7 Sanningskriterier 
 
4.7.1 Validitet 
Vi anser att vår uppsats har en hög validitet och därmed att vår undersökning mäter det 
undersökningen är avsedd att mäta (Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund 1998). 
Anledningen till detta grundar vi i hur vi gått till väga i vårt uppsatsarbete. Vi vill i vår 
undersökning ta reda på om aktivt förvaltade fonder kan slå sitt jämförelseindex och för att 
svara på detta har vi utgått från de mest erkända och använda prestationsmåtten inom både 
finansforskningen och finansbranschen. Det är dessa mått som är vanligast vid utvärdering av 
fonders prestationer. Vi har även använt oss av ett jämförelseindex som är konstruerat just för 
att användas vid utvärdering av Sverigefonder. Nyttjandet av relevanta variabler, index och 
teorier i vårt fall, höjer enligt Wallén (1996, s61) validiteten i arbetet. De data vi har använt 
oss av för att få fram resultaten i undersökningen kommer från kända fondutvärderingsinstitut 
och är dessutom kontrollräknade av oss. Användningen av matematiska formler och 
sifferbaserade resultat från dessa gör det enligt oss samt även enligt exempelvis Johansson 
Lindfors (1993, s108) och Befring (1994, s62) lättare att hålla en hög validitet, då 
informationen vi får fram inte behöver tolkas av oss författare på samma sätt som i mer 
samhällsvetenskapligt inriktade undersökningar. Vi anser således att vår undersökning har en 
hög validitet.  
 
4.7.2 Reliabilitet  
Vårt arbete präglas enligt oss utöver en hög validitet även av en god reliabilitet. Vårt 
tillvägagångssätt i uppsatsen, användningen av de teorier samt de undersökningsval vi gjort 
skapar en god reliabilitet i arbetet. Eftersom vi undersöker en händelse som redan ägt rum, 
fondernas prestationer mot jämförelseindex år 2006 och 2008, finns redan sekundärdata 
insamlad från dessa fonder och det valda jämförelseindexet. Vi har därefter tagit dessa data 
och med hjälp av MoneyMates verktyg beräknat de olika teoriernas respektive matematiska 
formler för vardera fond och år. Genom att vi har utgått från mätbara, fastslagna formler och 
historiska data framtagna av oberoende fondutvärderingsinstitut går undersökning därmed på 
ett enkelt sätt att upprepa av andra forskare med samma resultat (Befring 1994, s60). 
 
Det historiska avkastningsdata om fonderna och jämförelseindexet kommer inte att ändras 
utan är fastslaget av respektive fondbolag samt flertalet fondutvärderingsinstitut. Fondernas 
rapportering av avkastningsdata är dessutom reglerad via flertalet lagar och regler vilket gör 
detta datamaterial tillförlitlig och minskar sannolikheten att den skulle ha ändrats i efterhand. 
Även de matematiska formler som våra beräkningar grundar sig i är välkända och välanvända 
i både forskningsvärlden och i finansbranschen vilket gör tillgängligheten till dessa hög. När 
det gäller beräkningarna av de olika formlerna för respektive teorimått finns det alltid en risk 
för att vi räknat fel och därmed fått fram ett felaktigt resultat för någon eller alla av våra 
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fonder. Vi anser dock att risken för detta är väldigt liten. Vi använde oss av MoneyMates 
verktyg för beräkning av dessa mått och kontrollräknade dessutom resultaten manuellt med 
fonddata från Morningstar och SIX. Enligt Wallén (1996, s66) ökar reliabiliteten i arbetet om 
kontrollberäkningar utförs. Skulle mot förmodan MoneyMates data vara felaktig borde vi i 
våra kontrollberäkningar upptäckt dessa felaktigheter, något sådant inträffade dock inte. Vi 
anser därför att det är synnerligen troligt att en annan forskare dels på ett enkelt sätt kommer 
åt samma data som vi använt och dels utan tvivel skulle komma fram till samma resultat som 
vi fått fram i vår studie, vilket tyder på att reliabiliteten är hög i vår uppsats.  
 
4.7.3 Generaliserbarhet 
I vårt arbete undersöker vi nio stycken Sverigefonder med placeringsinriktningen stora 
värdebolag. Då vårt resultat i uppsatsen visar om någon av dessa fonder slår index utifrån ett 
antal prestationsmått har vi i detalj undersökt dessa nio fonders värdeutveckling under åren 
2006 och 2008 och därefter med beräkningsverktyg tagit fram de olika prestationsmåtten för 
vardera fond. Vi anser utifrån dessa förutsättningar att man till viss del kan generalisera vår 
studies resultat.  
 
Enligt Bryman och Bell (2005, s100) så uppnås hög generaliserbarhet om det undersökta 
urvalet är representativt för den totala populationen. Utgår man från fonder med samma 
investeringsinriktning och placeringsfilosofi som våra undersökta fonder anser vi att resultatet 
går att generalisera. Detta innebär att vi bedömer att aktiefonder som investerar i Sverige med 
inriktningen stora värdebolag bör prestera ungefär som våra undersökta fonder och därmed att 
resultatet i vår undersökning kan generaliseras utifrån detta urval. Däremot anser vi inte att 
våra resultat går att generalisera i någon nämnvärd utsträckning till andra grupper eller 
situationer. Generalisering av vårt resultat till fonder med en annan placeringsinriktning och 
investeringsfilosofi, exempelvis globalfonder eller Sverigefonder inriktade på småbolag, går 
enligt oss inte. Varje fondkategoris prestationer är unika och varje fond gör placeringar utifrån 
sin egen placeringsfilosofi och marknad vilket gör att våra undersökta fonders prestationer 
inte går att överföra till dem.    
 



48 
 

5 Empiriska resultat och analytisk diskussion 
I detta avsnitt redogör vi för och diskuterar våra undersökningsresultat. Vi inleder med att 
presentera de fonder vi valt att undersöka och redogör därefter för resultaten i vår 
undersökning. Presentationen av resultaten inleds med en redogörelse av mer grundläggande 
statistik och avkastning för fonderna och går sedan över till prestationsmåtten som vi tidigare 
skrivit om i teoriavsnittet. Alla resultat är presenterade årsvis, vi börjar varje del med att 
redogöra för år 2006, därefter år 2008 och avslutar varje resultatdel med att redogöra, 
diskutera och analysera fondernas prestationer sammantaget under de båda undersökta åren. 
Vi har valt att använda oss av ett flertal tabeller och diagram för att denna del ska bli mer 
pedagogisk och någorlunda lättläst. Vi slutför detta avsnitt med en avslutade diskussion som 
ligger till grund för våra slutsatser.   
 
5.1 Val av fonder 
För att kunna svara på vår frågeställning har vi valt ut ett antal aktiefonder för att jämföra 
dessa mot ett lämpligt jämförelseindex. Eftersom vi har valt att avgränsa oss till den svenska 
fondmarknaden så studerar vi endast svenska aktiefonder. Vi har även valt att analysera vår 
undersökning ur ett privatspararperspektiv. Med detta som grund valde vi att granska de 
aktiefonder som har det största fondförmögenheterna i Sverige och som således påverkar 
störst antal svenskars ekonomi, då ju den största delen av svenskarnas fondförmögenhet finns 
där. För att öka relevansen av vår undersökning för privatspararen ville vi även undersöka 
fonder som är tillgängliga för den vanlige svenske fondspararen vilket medfört att vi inte tagit 
med fonder som har orimligt höga insättningsbelopp eller andra faktorer som förhindrar för 
vanliga småsparare att investera i fonden. (För en djupare diskussion över vårt val av fonder 
se vår praktiska metod avsnitt 4.1). Nedan presenterar vi de fonder vi utifrån ovanstående 
resonemang valt att undersöka. Vi har valt att presentera fakta om fonderna från år 2008 då 
detta är den senaste relevanta informationen som fanns att tillgå om varje fond utifrån 
fondernas faktablad. Vi börjar med att redogöra för fondernas namn, fondförmögenhet, 
förvaltningsavgifter och totalkostnadsandelar (TKA) och ger sedan en beskrivning av varje 
fonds investeringsfilosofi. 
 

Namn Förvaltningsavgift TKA PPM avgift Fondförmögenhet 
år 2008 (Mkr) 

AMF Pension Aktiefond 
Sverige 0.40% 0.59% 0.19% 10024 
Banco Etisk Sverige 1.70% 2,04% 0.62% 2006 
Folksam Aktiefond Sverige 0.70% 0.80% 0.24% 2475 
Handelsbanken Sverigefond 1.50% 1,6%* 0.34% 4700 
Länsförsäkringar 
Sverigefond 1.30% 1.53% 0.39% 3961 
Nordea Sverigefonden 1.43% 1,74% 0.44% 3213 

Robur Sverigefond 1.40% 1.56% 
Ingår ej i 
PPM 4667 

SEB Sverigefond 1.30% 1.50% 
Ingår ej i 
PPM 7665 

Skandia Sverige 1.40% 1.55% 0.48% 2448 
Tabell 5.1. Källa: MoneyMate (2009), Morningstar.se (2009) samt fondernas hemsidor  
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Alla nio fonder i ovanstående tabell investerar i stora värdebolag på den svenska 
aktiemarknaden i syfte att ge en högre avkastning än sitt motsvarande jämförelseindex. (Se 
begreppsförklaring avsnitt 1.4) I tabellen presenteras fondförmögenheterna i miljoner kronor 
(Mkr) och totalt omfattar dessa nio fonder 41159 Mkr per 2008-12-31, alltså strax över 41 
miljarder kronor av de svenska fondspararnas pengar. AMF Pension Sverige är den klart 
största fonden med en förmögenhet på strax över tio miljarder kronor medans Skandia 
Sverige är minst med 2448 miljoner kronor under förvaltning.  
 
Vi ser att förvaltningsavgifterna varierar från 0,4% till 1,7% med AMF pension Aktiefond 
Sverige som det billigaste alternativet och Banco Etisk Sverigefond som det dyraste 
alternativet. Uppmärksammas bör att fondernas vanliga förvaltningsavgifter skiljer sig åt från 
deras PPM avgifter, vilket är den förvaltningsavgift som pensionsspararna betalar för 
fonderna i premiepensionssystemet. PPM avgiften är avsevärt lägre än fondernas vanliga 
förvaltningsavgift därför att Premiepensionsmyndigheten ställer en låg förvaltningsavgift som 
krav för att fonderna ska få vara med i PPM systemet. Fonderna väljer ofta att gå med på detta 
krav eftersom PPM systemet omfattar väldigt stora summor och väldigt många sparare vilket 
gör det attraktivt för fonderna. (PPM.nu). Som vi ser i tabellen ovan så ingår dock inte Robur 
Sverigefond och SEB Sverigefond i PPM systemet då dessa fonder valt att stå utanför PPM. 
Vi väljer att presentera fondernas PPM avgifter för att läsaren ska få en förståelse för 
skillnaden mellan dessa och de vanliga förvaltningsavgifterna som kunderna måste betala och 
ha denna kunskap i åtanke. Dock bör läsaren uppmärksammas på att skillnaden i avgifter 
mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder inte skiljer sig åt mellan PPM och de vanliga 
avgifterna, relationen procentuellt är fortfarande ungefär den samma. 
  
Fondernas Totalkostnadsandel varierar från 0,59% till 2,04% med AMF Pension och Banco 
som billigast respektive dyrast. Då fonders avkastning redovisas efter att TKA har dragits av 
så påverkas fondernas prestationer i förhållande till index av storleken på deras respektive 
TKA. Detta resonemang är viktigt att ha i åtanke då vi diskuterar och analyserar fondernas 
avkastning i förhållande till deras avgifter. När Exempelvis Banco Etisk Sveriges avkastning 
presenteras så har redan 2,04% dragits av från avkastningen vilket får en påverkan på hur 
fonden presterar i förhållande till sitt index.   
 
5.1.1 Fondernas placeringsfilosofi 
Varje fond har i sitt faktablad en uttalad placeringsfilosofi som ska beskriva hur och i vilka 
instrument fonden placerar. För att läsaren av denna uppsats ska få en fördjupad kunskap om 
fonderna i vårt urval väljer vi att nedan presentera dessa placeringsfilosofier. Presentationerna 
är hämtade från respektive fonds hemsida och är citerade från vad fondbolagen själva skriver 
om sina fonders investeringsprofiler.   
 
Handelsbanken Sverigefond 
”Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i svenska aktier. Målet är att 
med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för 
Stockholmsbörsen. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder som placerar i 
svenska företag, i onoterade fondpapper och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i 
kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden 
använda derivatinstrument, bl.a. s.k. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte 
av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.” 
(Handelsbanken.se). 
 
Nordea Sverigefonden 
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”Nordea Sverigefond är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och då 
huvudsakligen i storföretag med en internationell inriktning. Målet med förvaltningen är att 
ge andelsägarna en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå. 
Fonden passar dig som vill spara långsiktigt på den svenska aktiemarknaden. Vi 
rekommenderar en spartid på minst fem år. Du bör inte placera i fonden om du inte är beredd 
att acceptera stora kurssvängningar. Att spara i Nordea Sverigefond är ett bra och billigt sätt 
att ta del av svensk industris konkurrenskraft. Fonden ger god riskspridning och bekvämlighet 
jämfört med att placera i enskilda svenska aktier.” (Nordea.se). 
 
Skandia Sverige  
”En bred svensk aktiefond som placerar i svenska börsnoterade aktier. Fonden består av två 
delar, dels en basportfölj med tyngdpunkt i större börsföretag, dels aktier i mindre och 
medelstora företag som bedöms vara undervärderade.” (Skandia.se) 
 
SEB Sverigefond   
”Fonden är en bred svensk aktiefond som kan placera i såväl små som stora bolag i olika 
branscher. Fonden placerar dock till övervägande del i stora bolag. Upp till 10 procent av 
fondens medel får placeras utanför Sverige, men inom Norden. Fonden kan utnyttja optioner 
och terminskontrakt. Denna möjlighet har ej ännu utnyttjats.” (SEB.se). 
 
Robur Sverigefond 
”Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora svenska företag i 
olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp 
till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Eventuell utdelning sker i december.” 
(Swedbank.se). 
 
Banco Etisk Sverige  
”Banco Etisk Sverige är en bred aktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska 
aktiemarknaden. Vid förvaltningen av fonden ställs särskilda krav på sociala och 
miljömässiga faktorer. Dessa handlar om företagens ansvar gällande miljö, arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter och korruption. Fondens vid var tid gällande placeringsinriktning för 
ansvarsfulla placeringar finns närmare beskriven på www.banco.se. Fonden får placera i 
tillgångsslagen fondpapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Placeringar i 
derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Målet för fonden är att med 
god riskspridning uppnå en värdeutveckling som långsiktigt överträffar fondens 
jämförelseindex.” (Banco.se)  
 
AMF Pension Aktiefond Sverige  
”Fonden är en aktiefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i aktier och 
aktierelaterade fondpapper. Fonden kan även placera i andra fonder och på konto i 
kreditinstitut. I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas. 
Fonden förvaltas aktivt. Placeringarna fokuseras till bolag som vi bedömer är lågt värderade 
på marknaden och som samtidigt representerar olika typer av verksamheter. Fondens 
målsättning är att kunna erbjuda fondsparare en god avkastning på lång sikt.” (amf.se). 
 
Folksam Aktiefond Sverige 
”Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktig god avkastning. Folksams Aktiefond 
Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper, 
fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto hos kreditinstitut. Fonden placerar minst 
75 procent i aktier noterade i Sverige. Fondens placeringsinriktning är bred och 
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investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fonden 
får, som ett led i placeringsinriktningen, använda derivatinstrument. Fonden följer Folksams 
etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter, korruption och tobak.” 
(Folksam.se). 
 
Länsförsäkringar Sverigefond 
”Fonden är en aktiefond. Målet med förvaltningen är att uppnå en god värdetillväxt. Fondens 
medel ska främst placeras i stora och medelstora svenska företag som är upptagna till handel 
på OMX Nordiska Börs Stockholm (OMX Nordic Exchange Stockholm). Fondens medel får 
placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto i 
kreditinstitut och upp till 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar. Fonden får lämna 
värdepapperslån. Fonden kan använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i 
syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fondens riskprofil påverkas inte av 
användandet av derivatinstrument.” (Lansförsakringar.se). 
 
5.2 Fondernas relation till jämförelseindex 
För att kunna jämföra och utvärdera våra utvalda fonders prestationer behövde vi ett 
tillförlitligt jämförelseindex. Valet föll på SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) då detta är 
speciellt anpassat för att användas som jämförelseindex för svenska värdebaserade 
aktiefonder. SIXPRX tar även med utdelningar och är dessutom anpassat utifrån det regelverk 
som gäller svenska aktiefonder. (Se vidare i praktiska metoden avsnitt 4.2). 
 
De fonder vi undersöker i detta arbete har alla ett samband med jämförelseindexet, SIXPRX. 
Fondernas avkastning och rörelser påverkas av rörelserna i indexet i olika utsträckningar från 
fond till fond. Vi använder betavärdet, korrelationskoefficient och R2-värdet för att beskriva 
hur våra utvalda fonder påverkas av index. Betavärdet och korrelationskoefficienten visar på 
två olika sätt hur fonderna samvarierar med indexet. Indexets betavärde är 1 och ju närmare 
en fonds betavärde är indexets desto mer lika är rörelserna i fonden och indexet. Indexets 
korrelationskoefficient är 1 och ju högre värde en fond har desto mer samvarierar fonden med 
indexet. R2 värdet mäts i procent och visar i vilken utsträckning en fonds rörelser kan 
förklaras av rörelserna i indexet, R2-värde kallas även förklaringsvärde. (se vidare i 
begreppsförklaring 1.4). I följande avsnitt presenterar vi dessa olika värden för fonderna 
under åren 2006 och 2008.  
 
5.2.1 Relation till index 2006 
Namn Betavärde Korrelationskoefficient R2-Värde 
SIX Portfolio Return Index 1.000 1.000 1.000 
AMF Pension Aktiefond 
Sverige 0.999 0.988 0.976 

Banco Etisk Sverige 0.949 0.984 0.969 
Folksam Aktiefond Sverige 0.961 0.985 0.971 
Handelsbanken Sverigefond 0.960 0.988 0.977 
Länsförsäkringar Sverigefond 1.000 0.988 0.977 
Nordea Sverigefonden 0.933 0.981 0.962 
Robur Sverigefond 1.037 0.993 0.985 
SEB Sverigefond 0.990 0.989 0.978 
Skandia Sverige 0.921 0.966 0.932 

Tabell 5.2. Källa: MoneyMate (2009) 
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I tabell 5.2 ovan ser vi våra fonders förhållande till deras jämförelseindex, SIXPRX, under 
2006. Förhållandet till index visas genom Betavärdet, korrelationskoefficienten och R2 
värdet.  Som vi ser så har indexet självklart samtliga värden lika med 1. 
 
Betavärde 
 Fondernas betavärde varierar från 0,921 till 1,037 vilket är en avvikelse från index mellan -
0,079 och +0,037. Samtliga fonders betavärde avviker alltså från 1 med mindre än 0,1 enheter 
vilket visar att deras betavärden ligger mycket nära indexets betavärde. Störst avvikelse från 
index har Skandia Sverige medan Länsförsäkringar Sverigefond har exakt samma betavärde 
som index.  
 
Korrelationskoefficient 
Ser vi till fondernas korrelationskoefficienter så varierar dessa från 0,966 till 0,993 vilket 
innebär att ingen fond avviker från indexet med mer än 0,034. Detta visar att samtliga fonder 
har ett mycket starkt samband med indexet vilket medför att fondernas svängningar har en 
stark samvariation med indexets svängningar. Högst samvariation med index har Robur 
Sverigefond medan Skandia Sverige har lägst samvariation.  
 
R2-värde 
Vi ser även att fondernas R2 värden varierar mellan 0,932 och 0,985 vilket medför att ingen 
av fonderna avviker från indexet med mer än 0,068. Detta innebär uttryckt i procentenheter att 
minst 93,2% av avkastningen och rörelserna i samtliga fonder kan alltså förklaras av indexets 
rörelser. Rörelserna i fonden med högst korrelation till index, Robur Sverigefond, kan alltså 
förklaras av indexet rörelser till 98,5%. Fonden med lägst förklaringsvärde mot index är 
Skandia Sverige.   
 
5.2.2 Relation till index 2008 
 
Namn Betavärde Korrelationskoefficient R2-Värde 
SIX Portfolio Return Index 1.000 1.000 1.000 
AMF Pension Aktiefond 
Sverige 0.942 0.993 0.987 

Banco Etisk Sverige 1.037 0.993 0.987 
Folksam Aktiefond Sverige 1.011 0.997 0.995 
Handelsbanken Sverigefond 0.950 0.992 0.984 
Länsförsäkringar Sverigefond 0.927 0.991 0.981 
Nordea Sverigefonden 0.937 0.984 0.969 
Robur Sverigefond 1.007 0.999 0.997 
SEB Sverigefond 0.938 0.995 0.989 
Skandia Sverige 0.943 0.996 0.992 

Tabell 5.3. Källa: MoneyMate (2009). 

 
Betavärde 
För året 2008 kan vi se att fondernas betavärden varierade mellan 0,927 och 1,037 vilket 
avviker från 1 med mellan -0,073 och 0,037. På samma sätt som under 2006 avviker alltså 
fondernas betavärden med mindre än 0,1 från indexet vilket visar att deras betavärden ligger 
mycket nära indexets betavärde. Fonden vars betavärde avviker mest från index är 
Länsförsäkringar Sverigefond medan Robur Sverigefond avviker minst.  
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Korrelationskoefficient 
Fondernas korrelationskoefficienter varierar mellan 0,984 och 0,999 vilket innebär att ingen 
av fonderna avviker med mer än 0,016 från indexet. Detta visar att fondernas svängningar har 
en stark samvariation med indexet, framförallt Robur Sverigefond som praktiskt taget varierar 
på exakt samma sett som indexet. Fonden med minst samvariation med index är Nordea 
Sverigefonden.  
 
R2-värde 
Fondernas R2 värden varierar mellan 0,969 och 0,997 vilket uttryckt i procent visar att minst 
96,9% av fondernas rörelser kan förklaras av indexets rörelser. Även här är Robur 
Sverigefond mest lik index med ett R2 värde på 99,7% vilket är mycket när indexets värde på 
100%. Fonden med lägst R2 värde är Nordea Sverigefond.   
 
5.2.3 Sammankoppling av de båda åren 
Fondernas betavärden varierar under de båda åren mellan 0,921 och 1,037, med en högsta 
avvikelse från indexet på 0,079. Detta innebär att samtliga fonder har ett betavärde som är 
mycket nära index, d.v.s. 1. Fonderna rör sig alltså på ett sätt som är mycket likt sitt 
jämförelseindex. Tre av fonderna har ett betavärde strax över ett vilket medför att de rör sig 
något mer än indexet när index rör sig. Resterande sex fonder visar ett betavärde lika med 
eller strax under ett vilket innebär att de rör sig marginellt mindre än indexet.     
 
Fondernas betavärden varierar till viss del mellan de båda åren, dock med ytterst små 
förändringar. AMF Pension Aktiefond Sverige, Länsförsäkringar Sverigefond och SEB 
Sverigefond är de fonder som avviker minst från index 2006. De fonder som avviker mest 
från indexet är Skandia Sverige och Nordea Sverigefond. Under 2008 så avviker Robur 
Sverigefond minst från index medan Länsförsäkringar Sverigefond, Nordea Sverigefonden 
och SEB Sverigefond avviker mest. Värt att notera är att Nordea Sverigefond är en av de 
fonder som avviker mest från jämförelseindex under båda de undersökta åren.  
 
Fondernas korrelation med indexet varierar under de båda åren mellan 0,966 och 0,999, med 
en högsta avvikelse på 0,034. Detta innebär att samtliga fonder har en stark samvariation med 
indexet vilket innebär att fonderna rör sig i stor utsträckning på motsvarande sätt som sitt 
index. Under 2006 så har Robur Sverigefond och SEB Sverigefond högst korrelation med 
index medan Skandia Sverige korrelerar minst med index. Under 2008 så har Robur 
Sverigefond och Folksam Aktiefond Sverige högst korrelation med index medan Nordea 
Sverigefonden är minst korrelerad med index. Under de båda åren så uppvisar alltså Robur 
Sverigefond den absolut högsta korrelationen med indexet.  
 
Om vi ser till fondernas R2 värden så varierar dessa under de båda åren mellan 0,932 och 
0,997 vilket innebär att under dessa två år så kan samtliga fonders rörelser förklaras av 
indexets rörelser med minst 93,2%. Samtliga fonder påverkas alltså starkt av rörelserna i 
indexet. Som vi redogjort för i vår begreppsanalys så innebär ett högt R2 värde att betavärdet 
blir mer tillförlitligt vilket är fallet här då alla fondernas R2 värden är höga. De fonder som 
har högst förklaringsvärde är under 2006 Robur Sverigefond och SEB Sverigefond, under 
2008 är det Robur Sverigefond och Folksam Aktiefond Sverige som har högst R2. Den fond 
som har det lägsta förklaringsvärdet under 2006 är Skandia Sverige och under 2008 Nordea 
Sverigefonden.  
 
 
 



54 
 

5.2.4 Fonderna har en stark relation till index 
Vi har i detta avsnitt visat hur våra fonder påverkas av SIXPRX rörelser och hur mycket av 
fondernas avkastning som kan förklaras av SIXPRX avkastning. Sammanfattningsvis så 
avviker fondernas betavärde från index med maximalt 0,079, korrelationen med index är som 
minst 0,966 och R2 värdet i förhållande till index är som minst 93,2%. Som vi redogjort för i 
vår begreppsanalys så innebär ett högt R2 värde att betavärdet blir mer tillförlitligt vilket är 
fallet här då alla fondernas R2 värden är höga. Våra resultat visar att samtliga fonder är 
mycket lika index varav exempelvis Robur Sverigefond är nästintill identiskt med index. Den 
fond som är minst lik index är Skandia Sverige.  
 
Sammantaget så leder dessa resultat till att man kan ifrågasätta hur pass aktiva fondernas 
förvaltare är då fonderna är så lika sitt jämförelseindex. Detta drar oss mot att misstänka en 
viss grad av smygindexering, alltså att fonderna sägs vara aktiva fast de egentligen agerar som 
en indexfond. Robur Sverigefond rör sig exempelvis på nästintill exakt samma sätt som index. 
Med tanke på att denna fond har en förvaltningsavgift på 1,4% så kan man rimligen misstänka 
att de sparare som har investerat i denna fond hade kunnat göra en bättre affär genom att 
istället investera i en indexfond, vars avgifter brukar ligga mellan 0,2% och 0,5%. Frågan är 
vad investeraren får för den extra procentenheten som denna årligen betalar till Robur.  
 
Den fond som har avsevärt högst förvaltningsavgift är Banco Etisk Sverige, med en avgift på 
1,7%. Denna fond håller sig ungefär i mitten av de andra fonderna när man ser till de värden 
vi presenterar ovan. Bancos rörelser motsvarar alltså indexets rörelser i hög grad vilket 
medför att man även kan ifrågasätta denna fonds höga avgift. Denna diskussion återkommer 
vi till senare i arbetet när vi har analyserat mer information från fonderna. Fonden med lägst 
förvaltningsavgift, AMF Pension Aktiefond Sverige, har en avgift på 0,4% vilket är mer likt 
en indexfond. Eftersom flertalet av våra fonder rör sig på ett sätt som liknar indexfonder så 
kan man tänka sig att det är AMFs fond som är mest motiverad i detta sammanhang, då 
dennes avgift är i samma nivå som en indexfonds avgift.  
 
Den fond som avviker mest från index, Skandia Sverige, har en förvaltningsavgift på 1,4%. 
Då fonden avviker från index i viss utsträckning så kan man tänka sig att denna avgift är 
motiverad då det verkar som om fonden är mer aktivt förvaltad än de andra fonderna. 
Förutsättningen för att den höga avgiften ska vara motiverad är dock att fonden även presterat 
bättre än index under dessa två år. Huruvida detta är fallet eller ej redogör vi för i 
nästkommande avsnitt.  
   
5.3 Avkastning och risk  
 
Nedan presenteras våra undersökta fonders avkastning och riskmått under år 2006 och 2008. 
Först presenteras varje år för sig och därefter diskuterar vi fondernas resultat under båda åren. 
i tabell.  
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5.3.1 Avkastning och risk år 2006 
Vi inleder med en sammanställning av fonderna i tabell 5.4 och beskriver därefter siffrorna 
mer detaljerat. 
 
Namn Avkastning Överavkastning Standardavvikelse 
SIX Portfolio Return Index 28.711% 0.000% 15.007% 
AMF Pension Aktiefond 
Sverige 30.600% 1.890% 15.177% 
Banco Etisk Sverige 22.450% -6.261% 14.464% 
Folksam Aktiefond Sverige 26.017% -2.694% 14.636% 
Handelsbanken Sverigefond 25.609% -3.102% 14.585% 
Länsförsäkringar Sverigefond 22.821% -5.890% 15.179% 
Nordea Sverigefonden 29.116% 0.405% 14.275% 
Robur Sverigefond 29.369% 0.658% 15.680% 
SEB Sverigefond 25.485% -3.226% 15.023% 
Skandia Sverige 29.432% 0.721% 14.316% 

Tabell 5.4. Källa: MoneyMate (2009). 

Avkastning 
År 2006 var ett mycket bra börsår och vårt jämförelseindex SIXPRX steg 28,771%. Ser man 
till våra fonder så varierar avkastningen från 22,45% till 30,6%. Utgår man från 
överavkastning från index kan vi konstatera att fyra av fonderna hade en högre avkastning än 
index medans resterande fonder inte lyckades slå index. AMF Pension aktiefond var den fond 
som hade högst avkastning under året medans Banco Etisk hade lägst, mellan dessa fonder 
skiljer det 8,15 procentenheter i avkastning.   
 
Standardavvikelse 
Standardavvikelsen för SIXPRX var nästan exakt 15%. Flertalet av fonderna (5 stycken) 
lyckades hålla en lägre standardavvikelse än index medans fyra fonder hade ett högre värde. 
Skillnaden i standardavvikelse mellan fonderna var dock relativt låg och varierade från 14,275 
till 15,680. Högst värde hade Robur Sverigefond medans Nordea Sverigefond hade lägst 
standardavvikelse. Se diagram 5.1 nedan. 
 
Ser vi till både avkastning och standardavvikelse så kan vi konstatera att AMF pension 
aktiefond har högst avkastning och också tredje högst standardavvikelse. Fonden med sämst 
avkastning, Banco Human, har tredje lägst standardavvikelse. Värt att notera är Skandia 
Sverige har näst högst avkastning men samtidigt har näst lägst standardavvikelse.    
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Diagram 5.1. Källa: MoneyMate (2009). 

 
5.3.2 Avkastning och risk år 2008 
Även för år 2008 inleder vi med en sammanfattande tabell och övergår därefter till att mer 
detaljerat diskutera och analysera varje del.  
 
Namn Avkastning Överavkastning Standardavvikelse 
SIX Portfolio Return Index -39.097% 0.000% 28.459% 
AMF Pension Aktiefond 
Sverige -37.790% 1.308% 26.989% 

Banco Etisk Sverige -43.134% -4.037% 29.703% 
Folksam Aktiefond Sverige -40.182% -1.084% 28.854% 
Handelsbanken Sverigefond -38.953% 0.145% 27.246% 
Länsförsäkringar Sverigefond -35.061% 4.037% 26.621% 
Nordea Sverigefonden -38.200% 0.897% 27.104% 
Robur Sverigefond -41.171% -2.074% 28.691% 
SEB Sverigefond -39.065% 0.032% 26.824% 
Skandia Sverige -36.993% 2.104% 26.934% 

Tabell 5.5. Källa: MoneyMate (2009). 

Avkastning 
År 2008 var som bekant ett exceptionellt dåligt börsår och vårt jämförelseindex backade 
39,1%.  Jämför vi med våra undersökta fonder uppdagas att avkastningen varierade mellan -
35,1% och -43,1%. Hela sex av våra nio fonder lyckades prestera bättre än vårt 
jämförelseindex (se överavkastning mot index) medans tre av fonderna hade en sämre 
avkastning än dito. Bäst lyckades Länsförsäkringar Sverigefond och sämst utveckling under 
året hade Banco Etisk, mellan dessa skiljer det 8,1 procentenheter i avkastning. 
 
Standardavvikelse 
Standardavvikelsen under 2008 varierade hos fonderna mellan 26,62% och 29,7%. Sex 
stycken av fonderna lyckades hålla en lägre standardavvikelse än vårt jämförelseindex som 
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hade 28,5% i standardavvikelse medans tre fonder hade en högre standardavvikelse jämfört 
med index. Lägst standardavvikelse hade Länsförsäkringar Sverigefond medans Banco Etisk 
hade högst. 
 
Sett till helheten mellan avkastning och standardavvikelse kan vi konstatera att 
Länsförsäkringar Sverigefond både har högst avkastning och lägst standardavvikelse. (Se 
diagram 5.2 nedan). Likaså kan noteras att Banco Etisk har både sämst avkastning och högst 
standardavvikelse. Robur Sverigefond, Folksam aktiefond Sverige samt Banco etisk Sverige 
är de tre av våra fonder som har gett en sämre avkastning än vårt jämförelseindex i 
undersökningen. Samtidigt är dessa tre fonder också de enda som har en högre 
standardavvikelse än jämförelseindex. 
 

 
Diagram 5.2. Källa: MoneyMate (2009). 

 
5.3.3 Sammankoppling av de båda åren 
Ser vi till både år 2006 och 2008 finns det tre fonder som hade bättre avkastning än index 
under de båda undersökta åren, dessa fonder är AMF pension Sverigefond, Nordea 
Sverigefond och Skandia Sverigefond. När det gäller standardavvikelse är det också tre 
fonder som lyckats ha en lägre standardavvikelse än jämförelseindex under båda åren, dessa 
är Nordea, Skandia samt Handelsbanken Sverigefond. Värt att notera är att både Nordea och 
Skandias fonder klarat av att prestera bättre än index både när det kommer till avkastning och 
standardavvikelse. Sämre har det dock gått för Banco etisk som haft svagast avkastning av 
alla fonder både år 2006 och 2008. Banco etisk och Folksam Aktiefond är de enda fonderna 
som presterat sämre än index under båda de undersökta åren medan Robur är den enda fonden 
som har en högre standardavvikelse än jämförelseindex under båda år.  
 
5.3.4 Fonderna har överlag sämre avkastning och högre risk än index 
Ser vi till både 2006 och 2008 så har tre fonder lyckats slå index medan övriga sex fonder ej 
har slagit index. Således har endast en tredjedel av våra undersökta fonder lyckats med sitt 
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mål, d.v.s. att slå index. Ser vi till fondernas avgifter så har fonden med lägst avgift, AMF 
(0,4%), lyckats slå index båda åren. De andra två fonderna som slagit index båda åren, Nordea 
och Skandia, har högre avgifter, 1,43% och 1,45%, vilket kanske kan motiveras av att de 
faktiskt slog index båda åren. Fonden med avsevärt högst förvaltningsavgift, Banco Etisk 
(1,7%), har gett sämst avkastning av alla fonderna under de båda två åren, den har således 
även presterat sämre än index under de båda åren. En investerare hade alltså fått betydligt 
högre avkastning till en avsevärt lägre kostnad om denna investerat i en indexfond eller i 
exempelvis AMF´s fond.   
 
Ser vi till fondernas standardavvikelse så har tre fonder ett lägre värde än index under de båda 
åren medan resterande sex fonder har ett högre värde. Således stämmer inte riktigt sambandet 
mellan avkastning och risk (mätt som standardavvikelse) under dessa två år, så som 
Markowitz beskrev det år 1952, alltså att ett högre risktagande bör medföra en högre 
avkastning. Detta eftersom endast 33% av fonderna har lyckats ha en högre avkastning än 
index medan 66% har en högre standardavvikelse än index. Ett högre risktagande (mätt som 
standaravvikelse) har alltså inte resulterat i en högre avkastning under dessa två år för sex av 
våra fonder. Sammantaget visar detta resultat att flertalet av fonderna har haft en aktiv 
förvaltning som dock har lett till en sämre avkastning än index i de flesta av fallen.  
 
Ett intressant resultat är att både Nordeas och Skandias fonder har gett en bättre avkastning än 
index med en lägre standardavvikelse under 2006 och 2008. Detta tyder på att dessa två 
fonder har en aktiv och förhållandevis framgångsrik förvaltning då de lyckats prestera bättre 
än index i både avkastning och standardavvikelse. Vi kan dock inte säkerställa att dessa två 
fonder har den bästa riskjusterade avkastningen genom att endast se till avkastning och 
standardavvikelse då det finns flera olika sätt att mäta riskjusterad avkastning. Fondernas 
riskjusterade avkastning redogör vi för och analyserar i nästföljande avsnitt. 
 
5.4 Prestationsmått – riskjusterad avkastning 
I denna del av empirin presenterar vi datamaterialet rörande de prestationsmått som vi tidigare 
diskuterat i vårt teoriavsnitt. Varje års prestationsmått presenteras först var för sig var på vi i 
slutet av detta avsnitt sammanför de båda undersökta årens prestationsmått för en mer 
utvecklande och informativ framställning. I beräkningar av flertalet av prestationsmåtten 
används den riskfria räntan. Vi har som riskfri ränta för vardera år använt oss av räntan på 
tremånaders statsskuldsväxlar, vilket är ett allmänt accepterat mått på den riskfria räntan. (Se 
begreppsförklaring). För år 2006 var den riskfria räntan 2,33% och för år 2008 var den 3,92%. 

 
5.4.1 Prestationsmått år 2006 
Nedan följer i tabell 5.6 de undersökta prestationsmåtten för år 2006 och en sammanställning 
av varje resultat utifrån dessa mått.  
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Namn Alfavärde Sharpekvot Treynorkvot Informations- 
kvot 

SIX Portfolio Return 
Index 0,000 1,62 2,026 0 

AMF Pension Aktiefond 
Sverige 0,445 1,703 2,155 0,188 

Banco Etisk Sverige -1,124 1,325 1,684 -0,554 
Folksam Aktiefond Sverige -0,361 1,511 1,918 -0,247 
Handelsbanken 
Sverigefond -0,455 1,493 1,89 -0,317 

Länsförsäkringar 
Sverigefond -1,364 1,29 1,633 -0,592 

Nordea Sverigefonden 0,535 1,719 2,192 0,022 
Robur Sverigefond -0,078 1,591 2,005 0,092 
SEB Sverigefond -0,674 1,447 1,83 -0,334 
Skandia Sverige 0,692 1,732 2,243 0,036 

Tabell 5.6. Källa: MoneyMate (2009) 

Alfa 
Alfavärdet, även kallat Jensens alfa, används ju som bekant för att mäta eventuell 
överavkastning hos exempelvis en fond mot ett index och sägs vara ett mått på 
fondförvaltarens skicklighet. Ser man till värdet för alfa år 2006 framgår det att tre fonder har 
ett positivt alfavärde, dessa är Skandia Sverige, Nordea Sverigefonden och AMF Pension 
Sverige. Övriga sex fonder har ett negativt alfavärde. (Se diagram 5.3 nedan). Jämför man 
mellan bästa fond, Skandia Sverige och sämsta fond, Länsförsäkringar Sverigefond, så är 
skillnaden 2,056 procentenheter. Huvuddelen av de undersökta fondförvaltarna tillför således 
inte någon överavkastning till sina respektive fonder utan tillför snarare fonden en negativ 
riskjusterad avkastning jämfört med index. 
 

Diagram 5.3. Källa: MoneyMate (2009). 
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Sharpe- och Treynorkvot 
 Då alla våra undersökta fonder har samma placeringsinriktning och dessutom jämförs med 
samma index blir det i beräkningarna av Sharpe- och Treynorkvoterna ingen skillnad i 
placeringen mellan fonderna. Fonder med hög Sharpekvot har också en hög Treynorkvot 
vilket gör att fondernas rangordning mellan varandra inte skiljer sig åt beroende på vilket mått 
vi räknar på. Vi väljer därför att nedan presentera värdena från Sharpekvoten och 
Treynorkvoten tillsammans.  
 
Utifrån ovan nämnda prestationsmått ser vi att vårt jämförelseindex hade en Sharpekvot på 
1,62 och en Treynorkvot på 2,026. Tre av de undersökta fonderna lyckas tillförskaffa sig 
högre värden på dessa två mått. Skandia, Nordea och AMF Pension är således de enda 
fonderna som ger en högre riskjusterad avkastning i förhållande till jämförelseindexet. De 
övriga sex fonderna ger en sämre riskjusterad avkastning än index. Sämst under året var 
Länsförsäkringar Sverigefond medans Skandia Sverige hade högst Sharpe- och Treynorkvot. 
(Se diagram 5.4). 
 
 

  
 
Diagram 5.4. Källa: MoneyMate (2009) 
 
Informationskvot  
Informationskvoten är ju som vi tidigare beskrivit ett mått för att se hur mycket den aktiva 
förvaltningen tillför fondens prestation. Måttet kan också användas för att se om avkastningen 
har varit relativt jämn under mätperioden eller om fonden genererat all avkastning under 
kortare perioder. Ett positivt värde på Informationskvoten visar att fonden slagit 
jämförelseindex och därmed att den aktiva förvaltningen har bidragit positivt till fondens 
avkastning. Ju högre IK desto bättre.  
 
Utifrån Informationskvoten kan vi konstatera att fyra av våra fonder har ett positivt värde vid 
beräkningar av detta mått.(Se diagram 5.5). Det är alltså fyra fonder där den aktiva 
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förvaltningen tillfört en överavkastning jämfört med sitt jämförelseindex. AMF Pension har 
det högsta värdet (0,188) medans Länsförsäkringar har det lägsta värdet på -0,592. Vidare kan 
vi konstatera att anledningen till att Robur Sverigefond intar andraplatsen beror på att de just 
har haft en jämnare avkastning under året (fonden har ett lägre Tracking error). Skandia som 
toppat de andra tre prestationsmåtten har däremot haft en högre volatilitet i avkastningen 
(högt Tracking error) vilket innebär att fonden troligtvis haft någon månad eller några få 
månader från vilket större delen av årets avkastning kommer. 

Diagram 5.5. Källa: MoneyMate (2009).  
 
Sammanfattning alla prestationsmått år 2006 
Skandia Sverige är den fond i vårt urval som är klarat sig bäst sett till tre av fyra 
prestationsmått. Fonden har högst Alfavärde, Sharpekvot och Treynorkvot av alla undersökta 
fonder. Värt att uppmärksamma är att Nordea Sverigefond klarat sig näst bäst och att AMF 
Pension Sverigefond klarat sig tredje bäst bland fonderna när det gäller Alfavärde, Sharpekvot 
och Treynorkvot. Dessa fonder är också de enda som presterar bättre än vårt jämförelseindex i 
ovan nämnda tre prestationsmått, resterande sex fonder slår inte jämförelseindex i något av 
prestationsmåtten. När det gäller prestationsmåttet Informationskvot ändras ordningen i 
toppen något. AMF Pension Sverige har här högst värden följt av Robur Sverige, Skandia 
samt Nordea följer tätt efter. Det är alltså fortfarande de tre tidigare högpresterande fonderna i 
toppen, dock har Robur Sverige tack vare en jämn avkastning under året tillförskaffat sig en 
hög informationskvot. Sammantaget så har Skandia, AMF Pension och Nordea högst 
placeringar sett till alla prestationsmått.  
   
 Länsförsäkringar Sverigefond är den av våra undersökta fonder som det gått allra sämst för 
gällande både Alfavärde, Sharpekvot, Treynorkvot och Informationskvot. Fonden har 
bottenplaceringen i samtliga prestationsmått följt av den näst sämsta fonden Banco Etisk 
Sverige och tredje sämsta SEB Sverigefond. Intressant att notera är att de tre bästa fonderna 
har samma topplacering i tre av de fyra prestationsmåtten. De sämst presterande fonderna har 
samma bottenplacering i samtliga fyra prestationsmått. 
 
 



62 
 

5.4.2 Prestationsmått år 2008 
Nedan följer en tabell över de undersökta prestationsmåtten för år 2008 och en 
sammanställning av varje resultat från dessa mått.  

 

Namn Alfavärde Sharpekvot Treynorkvot Informations- 
kvot 

SIX Portfolio Return Index 0 -1,691 -4,01 0,000 
AMF Pension Aktiefond 
Sverige -0,337 -1,723 -4,113 0,133 

Banco Etisk Sverige -1,25 -1,825 -4,358 -0,495 
Folksam Aktiefond Sverige -0,299 -1,722 -4,095 -0,219 
Handelsbanken Sverigefond -0,724 -1,77 -4,23 -0,007 
Länsförsäkringar Sverigefond 0,6 -1,597 -3,823 0,386 
Nordea Sverigefonden -0,582 -1,739 -4,189 0,056 
Robur Sverigefond -0,837 -1,79 -4,25 -0,639 
SEB Sverigefond -0,986 -1,809 -4,314 -0,036 
Skandia Sverige 0,019 -1,682 -4,004 0,283 

Tabell 5.7. Källa: MoneyMate (2009). 

Alfa 
Två av de undersökta fonderna lyckades prestera ett positivt alfavärde under år 2008. 
Länsförsäkringar Sverigefond har presterat bäst med ett alfavärde på 0,6 medans Skandia 
Sverige med knapp marginal lyckades komma över ett positivt värde med ett alfavärde på 
0,019. Resterande sex fonder har ett negativt alfavärde med Banco Etisk Sverige i botten med 
ett negativt alfavärde på -1,25 procent följt av SEB Sverigefond som har näst sämst alfa (-
0,986) och Robur Sverigefond med tredje sämst alfa på -0,837.  (Se diagram 5.6 nedan).  
 

Diagram 5.6. Källa: MoneyMate (2009) 
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Sharpe- och Treynorkvot 
Då år 2008 var ett exceptionellt dåligt börsår så var samtliga av de undersökta fondernas 
Sharpekvot och Treynorkvot negativa, vilket också jämförelseindexets båda kvoter var. 
Jämförelseindexet hade en Sharpekvot på -1,691 och en Treynorkvot på -4,01. Det faktum att 
samtliga fonders mått var negativa förändrar dock inte förutsättningarna för de båda 
prestationsmåtten då vi vill se vilka fonder som presterat bättre (eller mindre dåligt) i 
jämförelse med jämförelseindex. 
 
Ser vi till diagram 5.7  toppar återigen Länsförsäkringar Sverigefond listan följd av Skandias 
fond. Det är endast dessa två fonder i vår undersökning som lyckas prestera en bättre 
riskjusterad avkastning än jämförelseindex mätt som Sharpekvot och Treynorkvot. Övriga sju 
fonder i undersökningen lyckas inte slå jämförelseindex och återigen är det Banco Etisk 
Sverige som presterar sämst med SEB Sverigefond näst sämst och Robur Sverigefond på 
platsen som tredje sämst. Nedan presenterar vi ett diagram över Sharpe- och Treynorkvoterna 
för år 2008.  De två tjocka horisontella linjerna i diagrammet illustrerar vårt jämförelseindex 
Sharpe- och Treynorkvot. 
 

 
Diagram 5.7. Källa: MoneyMate (2009). 

 
Informationskvot 
När det gäller Informationskvoten för år 2008 är ställningen i toppen densamma som för 
tidigare prestationsmått. Länsförsäkringar Sverigefond har gett den högsta riskjusterade 
avkastningen under året följt av Skandia Sverige. Fyra av de undersökta fonderna har ett 
positivt värde på Informationskvoten medans fem av fonderna gett ett negativt värde. Den 
aktiva förvaltningen hos fem av våra undersökta fonder bidrar alltså negativt till fondernas 
avkastning. Allra lägst värde har Robur Sverige medans Banco Etisk Sverige har näst lägst 
värde. Se diagram 5.8 
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Diagram 5.8. Källa: MoneyMate (2009). 

 
Sammanfattning alla prestationsmått år 2008 
Ser man till samtliga prestationsmått under år 2008 framträder två av de undersökta fonderna 
mer än de övriga fonderna i urvalet. Länsförsäkringar Sverigefond har högst värden i samtliga 
fyra prestationsmått, fonden har högst Alfavärde, Sharpekvot, Treynorkvot samt 
Informationskvot av alla fonder. Skandia Sverigefond har också lyckats bra och har näst högst 
värden i samtliga ovan nämnda prestationsmått. Det är endast dessa två fonder som också 
lyckas slå index under år 2008 medans resterande sju fonder inte slår index i något av måtten. 
Länsförsäkringar Sverige och Skandia Sverigefond är alltså de enda fonder som ger en bättre 
riskjusterad avkastning än index under år 2008. 
 
Vid en granskning av de fonder som lyckades sämst i vårt urval kan vi konstatera att när det 
gäller alfavärde, Sharpekvot och Treynorkvot så är Banco Etisk Sverige den fond som har 
sämst värden av de undersökta fonderna. SEB Sverigefond har näst sämst värden medan 
Robur Sverigefond har tredje sämst värden. Placeringarna i botten ändras något när man 
kollar på Informationskvot, dock är ovan nämnda fonder kvar i bottenskiktet.  
 
5.4.3 Sammankoppling av de båda åren 
För att summera våra undersökningsresultat rörande prestationsmått följer här en 
sammanställning över hur våra undersökta fonder klarat sig under både år 2006, som ju var ett 
mycket bra börsår, och 2008 som var ett exceptionellt dåligt börsår. 
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Diagram 5.9. Källa: MoneyMate (2009). 

 
Sett till båda åren är det endast Skandia Sverigefond som lyckas prestera en högre riskjusterad 
avkastning än jämförelseindex, fonden slår index båda åren när det gäller alla de fyra 
undersökta riskjusterade avkastningsmåtten; Sharpekvot, Treynorkvot, Alfavärde samt 
Informationskvot. (Se diagram 5.6, 5.7 samt 5.8). 
  
Andra fonder lyckas väldigt bra något av åren men lyckas inte behålla den goda riskjusterade 
och jämna avkastningen över en längre tid. AMF Pension Sverige och Nordea Sverigefond 
hade fina resultat år 2006 men sett till år 2008 slår ingen av fonderna index och de båda 
fonderna placerar sig i mittenfåran av de undersökta fonderna. Länsförsäkringar Sverigefond 
är den fond som gjort den största omvandlingen mellan våra två undersökta årtal. År 2006 
presterar fonden sämst av samtliga undersökta fonder oavsett vilket prestationsmått vi 
undersöker. Ser vi till år 2008 har fonden istället det absolut bästa resultatet av de undersökta 
fonderna i samtliga prestationsmått.  
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Diagram 5.10. Källa: MoneyMate (2009) 
Vissa fonder varierar dock mindre mellan åren och placerar sig istället konstant i 
bottenskiktet. Både Banco Etisk Sverige och SEB Sverigefond innehar bottenplaceringar både 
för år 2006 och år 2008. Fonderna lyckas sämst av alla med att ge en riskjusterad avkastning  
år 2008 och får se sig ”slagna” endast av Länsförsäkringar Sverigefond under år 2006.  
 
 
 

Diagram 5.11. Källa: MoneyMate (2009).  
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5.4.4 En av fonderna har en bättre riskjusterad avkastning än index 
Sammanfattningsvis så är Skandia Sverigefond den fond som har lyckats absolut bäst i vår 
undersökning. Detta då fonden är den enda av fonderna som har gett en högre riskjusterad 
avkastning än index under 2006 och 2008. Dessa resultat tyder på att fonden faktiskt är aktivt 
förvaltad och att denna förvaltning har gett en extraavkastning i förhållande till index. 
Skandia Sverigefond har en förvaltningsavgift på 1,4% vilket är ungefär är medelvärdet av 
alla våra fonders avgifter. Denna avgift kan anses vara motiverad då Skandias aktiva 
förvaltning har lett till fonden har producerat extraavkastning som går till investerarna.  
 
De två fonder som har gett den sämsta riskjusterade avkastningen under dessa två år är Banco 
Etisk och SEB Sverigefond. Dessa två fonder ligger alltså i bottenskiktet oavsett vilket 
prestationsmått eller år som man tittar på. Fonderna har dessutom inte lyckats att slå index 
något utav åren. De resultat som framgår av Bancos och SEB’s fonder visar att dessa fonder 
är aktivt förvaltade, då deras avkastning skiljer sig från indexets avkastning. Denna aktiva 
förvaltning har dock inte medfört någon extra avkastning för investerarna i fonden utan 
snarare tvärt om. Fonderna har istället misslyckats med sin aktiva förvaltning vilket gör att 
investerarna kunde ha fått en högre avkastning om de investerat i en indexfond. Dessa två 
fonders förvaltningsavgifter är 1,7% (Banco) och 1,3% (SEB) vilket innebär att de är avsevärt 
dyrare än exempelvis en indexfond. Framförallt Bancos fond, som är den absolut dyraste 
fonden i vår undersökning kan ifrågasättas, då denna fond också har presterat sämst av alla 
fonder i vår undersökning.  
 
Flertalet av fonderna (exempelvis Nordea och AMF) presterade bra under ett av åren men 
dåligt under det andra året. Detta kan visa på att vissa av fonderna presterat på ett sätt under 
en uppåtgående marknad (2006) och på ett annat sätt under en nedåtgående marknad (2008). 
Vissa av fonderna går alltså bättre än index under en uppåtgående marknad men sämre än 
index under en nedåtgående marknad. På motsvarande sätt så går vissa av fonderna sämre än 
index under en uppåtgående marknad och bättre än index under en nedåtgående marknad. 
Detta visar på att dessa fonder faktiskt är aktivt förvaltade och fondernas utveckling skulle 
kunna förklaras av att deras förvaltares skicklighet varierar beroende på marknadsklimatet.  
 
5.5 Aktivt förvaltade fonder slår inte index 
För att sammanfoga våra resonemang och diskussioner så presenterar vi i detta avsnitt en 
avslutande analys över våra undersökningsresultat. Detta avsnitt kommer att ligga som grund 
för de slutsatser vi kommer fram till i nästkommande avsnitt. För att läsaren lättare ska kunna 
sammankoppla våra diskussioner med vår frågeställning och syften så har vi valt att basera 
vår avslutande analys på arbetets två delsyften. Dessa delsyften kommer därför att användas 
som huvudrubrikerna i detta avsnitt.  
 
Hittills har vi i denna del av vårt arbete redogjort för våra fonders avkastning, 
standardavvikelse, prestationsmått och avgifter. Våra sammanfattande resultat presenteras i 
tabellen nedan. För att koppla våra undersökningsresultat till vår frågeställning så fokuserar vi 
i tabellen på om våra fonder har slagit sitt jämförelseindex eller ej. Ett ”Ja” innebär alltså att 
respektive fond har presterat bättre än index och ett ”Nej” innebär att fonden har presterat 
sämre än index. På de nedersta raderna i tabellen visar vi en sammanställning över hur många 
av våra nio fonder som har slagit index under respektive år samt under de båda åren 
sammantaget. I tabellen presenteras även fondernas avgiftsranking från billigast till dyrast, 
där 1 är den billigaste och 9 är den dyraste fonden.  
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Tabell 5.8. Källa: Egen baserad på datamaterial från MoneyMate (2009) samt Morningstar.se (2009).  

Första delsyftet: Är det möjligt för aktivt förvaltade fonder att slå index under en starkt 
uppåtgående marknad samt en starkt nedåtgående marknad?  

I tabellen ovan ser vi att fyra fonder har slagit index under 2006 och sex fonder har slagit 
index under 2008. Under de båda åren tillsammans så är det dock endast tre fonder som har 
gett en högre avkastning än index. Tre av dessa totalt nio aktivt förvaltade fonderna har alltså 
lyckats med sin uppgift, att slå index. Då endast en tredjedel av fonderna har slagit index så 
kan vi rimligtvis påstå att majoriteten av de aktivt förvaltade svenska aktiefonderna inte kan 
slå index trots sin aktiva förvaltning. Således gör dessa fonder sammantaget inte själ för sina 
höga förvaltningsavgifter utan en investerare skulle göra en bättre affär genom att istället 
investera i en indexfond.  

Det verkar även finnas en mindre skillnad i hur fonderna presterar beroende på 
marknadsklimat då fyra av fonderna slår index under ett bra år och sex av fonderna slår index 
under ett sämre år. Således skulle man kunna påstå att dessa aktivt förvaltade fonder har 
lättare att slå index under ett nedåtgående marknadsklimat. 
 
Ser vi till fondernas standardavvikelse så har fem fonder slagit index under 2006 och sex 
fonder har slagit index under 2008. Ser vi till båda åren så har alltså sex av nio fonder en 
högre standardavvikelse än index. Kopplar vi ihop detta resultat med fondernas avkastning så 
har alltså 66% av fonderna presterat sämre än index samtidigt som 66% av fonderna har haft 
en högre standardavvikelse än index. Således så har den aktiva förvaltningen av merparten av 
fonderna lett till både ett sämre resultat än index och medfört en högre risk (mätt som 
standardavvikelse) än index.  

Sammanfattningsvis så visar vår undersökning på att aktivt förvaltade svenska aktiefonder 
överlag inte kan slå sitt jämförelseindex när vi ser till både avkastning och standardavvikelse i 
vare sig en uppåtgående eller en nedåtgående marknad.    



69 
 

Andra delsyftet: Kan aktivt förvaltade fonder ge en bättre riskjusterad avkastning i 
förhållande till index?  

Ser vi till fondernas riskjusterade avkastning så har endast en av våra nio fonder lyckats att ge 
en bättre riskjusterad avkastning än index. Detta gäller för prestationsmåtten alfavärde, 
Sharpekvot och Treynorkvot, tre fonder har dock bättre informationskvot än index under de 
båda åren. En av nio fonder har alltså gett en högre riskjusterad avkastning än index, sett till 
alla våra fyra prestationsmått, vilket gör att vi rimligtvis kan påstå att dessa aktivt förvaltade 
fonder överlag inte kan ge en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till sitt 
jämförelseindex, oberoende av marknadsklimat. Åtta av våra fonder gör alltså inte själ för 
sina höga avgifter vilket innebär att en investerare bör undvika dessa fonder för att istället 
investera i en indexfond.  
 
Som vi nämnt tidigare så gav tre av nio fonder en bättre avkastning än index under de båda 
åren. Endast en av dessa har dock gett en bättre riskjusterad

Sammanfattningsvis så stödjer vår undersökning Famas (1970) arbete rörande den Effektiva 
marknadshypotesen, d.v.s. att det inte går att slå index genom aktiv förvaltning. Detta 
eftersom endast tre av våra nio fonder presterade bättre faktisk avkastning än index, samt att 
endast en av nio fonder gav en bättre riskjusterad avkastning en index. Vi är medvetna om att 
vår undersökning omfattar en för kort period för att kunna bedöma huruvida EMH stämmer 

 avkastning än index. Detta beror 
på att de två andra fonderna har gett en hög avkastning men till en relativt hög risk vilket har 
haft en negativ inverkan på deras riskjusterade avkastning.  
 
Fondernas avgifter och relation till index  
Våra fonders förvaltningsavgifter varierar mellan 0,4% och 1,7% med AMF som den 
billigaste fonden och Banco som den dyraste fonden. Merparten av fonderna ligger dock kring 
1,4% i förvaltningsavgift. Med hänsyn till våra undersökningsresultat så är dessa avgifter 
fullständigt omotiverade. Den enda fond som vars avgift kan motiveras till en viss 
utsträckning är AMFs fond då den är prissatt mer likt en indexfond än en aktivt förvaltad 
fond.  
 
Vi har inte hittat något samband mellan fondernas avgifter och deras prestationer. Den dyraste 
fonden, Banco Etisk, är exempelvis den fond som har presterat absolut sämst av alla fonderna 
i vår undersökning. Fonden som presterat bäst av alla, Skandia Sverige, har en avgift på 1,4% 
vilket är ungefär som snittavgiften för våra undersökta fonder. Vi kan alltså inte med stöd i 
vår undersökning styrka någon form av samband mellan avgift och prestation i vårt arbete.  
 
Endast Skandia Sverige har gett en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index. En 
intressant observation är att samma fond är den som avviker mest från index, så som vi 
beskriver i avsnittet om fondernas relation till index. Resterande fonder som är mer lika index 
har presterat avsevärt sämre än Skandia. Ur detta kan man påstå att om en aktivt förvaltad 
fond ska kunna slå index så måste den även frångå index.  
 
I avsnittet om fondernas relation till index argumenterar vi även för att det verkar som om 
vissa av fonderna säger sig vara aktivt förvaltade men agerar mer som en indexfond, så kallad 
smygindexering. Detta då fondernas betavärden, korrelationskoefficienter och R2 värden är 
mycket lika indexets värden.  I detta arbete har vi dock inte analyserat varje enskild fond i 
detalj vilket gör att vi inte kan säkerställa att vissa av fonderna faktiskt ägnar sig åt en viss 
grad av smygindexering.  
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över tiden. Vår studie visar dock att vår valda tidsperiod är ett exempel på en period då EMH 
stämde.   
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6 Slutsatser  
I detta avsnitt ämnar vi svara på vår frågeställning och vårt syfte utifrån våra 
undersökningsresultat. Inledningsvis redogör vi för våra två delsyften och presenterar svar på 
dessa. Utifrån våra delsyften svarar vi därefter på vår frågeställning. Avslutningsvis 
behandlar vi våra egna reflektioner kring detta arbete och presenterar ett antal förslag till 
framtid forskningsområden.  

Vårt huvudsyfte i detta arbete är att fastställa hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder 
presterar i förhållande till sitt jämförelseindex under en uppåtgående respektive en 
nedåtgående marknad i ett försök att utreda om de höga avgifter som tas ut i aktivt förvaltade 
fonder är motiverade eller om det istället är bättre att investera i betydligt billigare 
indexfonder. Utifrån detta syfte har vi skapat två delsyften som vi behandlat i vår avslutande 
analys. Nedan redogör vi kortfattat för svaren till dessa två syften utifrån våra 
undersökningsresultat.  

Vårt första delsyfte är att fastslå om det är möjligt för aktivt förvaltade fonder att slå index 
under en starkt uppåtgående marknad samt en starkt nedåtgående marknad. Enligt vår 
undersökning så har tre fonder av totalt nio fonder gett en bättre avkastning än index under 
både 2006 och 2008. Endast en tredjedel av våra fonder slog alltså index vilket visar att 
överlag så är det inte möjligt för aktivt förvaltade svenska aktiefonder att slå index under en 
starkt uppåtgående marknad samt en starkt nedåtgående marknad.   

Vårt andra delsyfte är att klargöra om aktivt förvaltade fonder kan ge en bättre riskjusterad 
avkastning i förhållande till indexets avkastning. Endast en av våra undersökta fonder har gett 
en bättre riskjusterad avkastning än index. Vår undersökning visar således tydligt att aktivt 
förvaltade svenska aktiefonder inte kan ge en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till 
indexets avkastning.  

Utifrån våra två delsyften kan vi nu svara på vår frågeställning som är ”I vilken utsträckning 
gav de högre avgifterna som aktivt förvaltade svenska aktiefonder tar ut i jämförelse med 
indexfonder en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till index under åren 2006 och 
2008”. Som vi redogjort för ovan så har endast en fond gett en bättre riskjusterad avkastning 
än index under dessa två år.  

Vår undersökning visar alltså att de högre avgifter som aktivt förvaltade fonder tar ut i 
jämförelse med indexfonder inte gav någon bättre riskjusterad avkastning i förhållande till 
index under åren 2006 och 2008. 

6.1 Egna reflektioner och förslag till framtida forskning 
Vi tycker att detta arbete har varit väldigt intressant och lärorikt för oss själva. Vi anser även 
att vi har kommit fram till en hel del intressanta slutsatser. Utöver dessa slutsatser har vi även 
diskuterat att flertalet av fonderna verkar agera på ett sätt som motsvarar indexfonder så som 
vi förklarar i avsnittet om fondernas relation till index. Vi tycker själva att vid en studie av 
flertalet av fondernas betavärden, korrelationskoefficienter och R2 värden så framgår det 
tydligt att dessa fonder i praktiken agerar som indexfonder, d.v.s. följer index i väldigt stor 
utsträckning. Ytterligare bevis för detta kan man få om man studerar vilka företag som dessa 
fonder investerar i då det visas att samtliga fonder investerar i samma företag i ungefär samma 
utsträckning.  
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Sammantaget innebär detta att tusentals investerare spenderar deras sparkapital på produkter 
som inte ger någon extra avkastning över huvud taget. Många investerare tror alltså de lägger 
sina pengar i en aktivt förvaltad fond som kommer ge bättre avkastning än index över tiden. 
Vad de i själva verket får är en passivt förvaltad fond som i de flesta fall presterar sämre än 
index. Som om inte detta vore nog så medför dessa ”aktivt” förvaltade fonder en avgift som 
ofta är tre till fyra gånger högre än avgiften för en indexfond.  
 
Att merparten av de största fonderna i Sverige sällan slår index är dock ingen nyhet. Det tar 
inte mer än fem minuter för en person med någorlunda insikt i fondsparande att hitta 
tillräckligt med information om dessa fonder för att inse att dessa fonder är en fruktansvärt 
dålig investering. Frågan är då varför småsparare väljer att investera sina pengar i dyra fonder 
som väldigt sällan slår index istället för att investera i en indexfond som är avsevärt billigare 
och oftast presterar bättre? 
 
Enligt oss är svaret på denna fråga enkelt. Bankerna tjänar helt enkelt mer pengar på de 
”aktivt” förvaltade fonderna då dessa har högre avgifter. Det är således mer lönsamt för 
bankerna att rekommendera sina kunder att investera i aktivt förvaltade fonder än att 
rekommendera dem att investera i indexfonder. Man kan således påstå att i många fall så lurar 
bankerna helt enkelt sina kunder att köpa en sämre produkt än de borde köpa av den simpla 
anledningen att bankerna vill tjäna mer pengar.  
 
Det skrämmande är att vårt ovanstående resonemang, om att de flesta av de största aktivt 
förvaltade fonderna inte slår index, inte är något nytt fenomen. Massor av artiklar i olika 
tidningar under lång tid tillbaka har visat detta resultat. Det är alltså allmänt känt inom 
finansbranschen att tusentals småsparare investerar i riktigt dåliga fonder och dessutom 
betalar dyrt för detta. Ändå så händer ingenting. Bankerna kan tryggt fortsätta med sin 
lönsamma verksamhet, alltså att sälja dåliga produkter till deras kunder som litar på bankernas 
råd. Det verkar helt enkelt som att många småsparare i Sverige är för okunniga eller 
ointresserade för att bry sig om detta faktum.  
 
 En utveckling som har framkommit på senare år är dock att fler och fler indexfonder dyker 
upp på marknaden. Även inom storbankerna har flertalet indexfonder utvecklats vilket tyder 
på att marknaden har börjat förstå det positiva med dessa fonder. Ändå så investerar i 
dagsläget endast 8% av svenskarna i indexfonder. 
 
Dessa områden som vi diskuterar ovan anser vi är bra förslag till framtida forskning. Exempel 
på frågeställningar skulle kunna vara: Vad är anledningen till att så många småsparare 
investerar i dåliga fonder? I vilken utsträckning ägnar sig storbankerna åt smygindexering?   
 
I vår undersökning har vi även sett att vissa av våra fonder presterar riktigt dåligt. Banco Etisk 
är exempelvis den av våra fonder som är avsevärt sämst inom alla områden som vi undersökt. 
Den är även den avsevärt dyraste fonden i vår undersökning trots att den inte varit i närheten 
av att slå index under något av våra två undersökta år. Totalt omfattar denna fond en 
förmögenhet på cirka två miljarder kronor vilket innebär att de som investerar i denna fond 
betalar dyrt för att få en riktigt dålig avkastning. Det som utmärker denna fond (förutom dens 
dåliga historiska avkastning) är att den är en etisk fond som enligt Banco själva ”ställer 
särskilda krav på sociala och miljömässiga faktorer”. Frågan är om denna etiska inriktning är 
värd de pengar som fondens investerare måste betala varje år för den dyra avgiften samt den 
avkastning som de avstår från till följd av fondens dåliga historik. Detta är ett område som vi 
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anser att det skulle behövas forskning inom, d.v.s. hur presterar etiska fonder i förhållande till 
andra fonder? Vad skiljer egentligen etiska fonder från övriga fonder? Måste en etisk 
investeringsprincip innebära en mindre avkastning? 
 
Avslutningsvis så anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en liknande 
undersökning som vi har gjort, fast över en längre tidsperiod. Ett exempel skulle kunna vara 
att undersöka olika fonders prestationer under ett stort antal negativa börsår och ett stort antal 
positiva börsår för att se om fonderna presterar olika p.g.a. marknadsklimat.  
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