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Förord 

 

Vi vill inleda uppsatsen med att tacka alla som stöttat oss under skrivprocessen. Ett stort tack 

till pensionsmyndigheten som varit hjälpsamma och bidragit med såväl information, data och 

kompetens till studien. Vi vill rikta ett specifikt tack till Isabel Odemark, 
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stora tacksamhet till vår handledare Kim Ittonen för handledning under skrivprocessen. Vi vill 
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Sammanfattning  



 

Den första januari år 1999 upprättades ett nytt statligt pensionssystem i Sverige. Det gamla 

systemet ATP ersattes av ett nytt system; den allmänna pensionen. En del av den allmänna 

pensionen blev premiepensionen. Den delen av den allmänna pensionen är ett fonderat system 

där pensionsspararen själv kan välja hur det inbetalade pensionskapitalet ska placeras. Idag 

finns det drygt 800 fonder för pensionsspararna att välja bland till sin premiepension. 

Fonderna skiljer sig åt på flera sätt, bland annat är vissa av fonderna indexfonder medan andra 

är aktivt förvaltade fonder. Att en fond är aktivt förvaltad innebär att den har som målsättning 

att genom den aktiva förvaltningen överträffa jämförelse index. De aktivt förvaltade fonderna 

tar betalt för detta genom att de är belagda med en högre avgift än index fonerna. Därför 

måste fonden överprestera index med så mycket som avgiften belastar avkastningen med för 

att spararen inte ska förlora på valet av den fonden. Mycket av den forskning som finns på 

området visar dock att aktivt förvaltade fonder generellt sett inte lyckas med att överprestera 

marknaden. Detta förklaras med att finansiella marknader är effektiva, vilket innebär att priset 

på en investering effektivt avspeglar den information som finns på marknaden. Av den 

anledningen är det inte möjligt att finna underprissatta investeringar, inte ens för 

professionella fondförvaltare. Trots detta väljer investerare i hög grad aktivt förvaltade fonder 

vid val av pensionsfond. Därför vill författarna: Klargöra hur pensionsfonder som är aktivt 

förvaltade lyckas med att skapa avkastning som överstiger den avkastning som index ger. 

Delsyftena i studien är: Undersöka om de aktivt förvaltade fonderna genererar en högre 

riskjusterad avkastning än vad index ger. Undersöka om det är någon skillnad i de aktivt 

förvaltade fondernas avkastning jämfört med index före, under och efter finanskrisen och 

undersöka vilken rabatt på förvaltningsavgiften som är nödvändig för att de aktivt förvaltade 

fonderna ska överträffa eller gå jämt med index. Detta undersöks år 2006 till 2011. 

 

Teorier om risk management, moderna portfölj teorin, behavioural finance och CAPM 

mynnar ut i de två använda teorierna för att mäta den riskjusterade avkastningen: Sharpe kvot 

och Jensens alfa. Studien är kvantitativ och baserad på datamaterial från 

pensionsmyndigheten. Från datamaterialet har bland annat Sharpe kvot och Jensens alfa 

uträknats för de svenska aktivt förvaltade pensionsfonderna mellan år 2006 till 2011. 

Därigenom har risken för Survivorship bias minskats. Varje år har 39 till 42 fonder studerats 

mot indexet SIXPRX. Fondernas under-/överavkastning har studerats för delarna: Faktisk 

avkastning, avkastning när TER avgifterna är tillbakalagda, Sharpe kvot och Jensens alfa.   

Resultatet av studien är att fonderna generellt sett underpresterar index sett till alla delar ovan, 

utom för avkastning när avgifterna är tillbakalagda. Resultaten är statistiskt signifikant skilda 

från noll. Index visade sig förklara en stor del av fondernas avkastning, medan avgifterna inte 

förklarade fondernas avkastning till så stor del när avgifterna var tillbakalagda. En upptäckt är 

att under 2008 (och för några av delarna ovan även under 2007 och 2009) var det, till skillnad 

från de andra åren, en större andel fonder som lyckades överprestera än som underpresterade 

index, sett till delarna ovan. Dock kan resultaten inte statiskt säkerställas. Sett till avkastning 

med TER avgifterna tillbakalagda lyckas fonderna generellt sett prestera lika bra som index. 

Därför kan inte ens 100% rabatt på fondavgiften göra så att fonderna går lika bra som index. 

Detta eftersom fondavgifterna endast utgör en del av TER avgifterna.  

Att pensionsfonderna generellt sett inte lyckas överprestera marknaden kan analyseras som att 

den svenska finansmarknaden är effektiv. En förklaring till varför fondförvaltare lyckas bättre 

under 2008 (och delvis under 2007 och 2009) skulle kunna vara att standardavvikelsen var 

hög under 2008 och 2009 och att marknaden inte är helt effektiv under krisår. 
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1. Inledning 
Detta inledande avsnitt syftar till att ge läsaren en inblick i det valda ämnesområdet. 

Det avser även att ge läsaren förståelse för vilken bakgrund som ligger till grund för 

studien. Avsnittet innehåller problematiseringen av det studerade området samt 

beskrivning av hur uppsatsen är disponerad, allt för att underlätta den fortsatta 

läsningen.   

1.1 Det nya pensionssystemet  

Svenska befolkningen har aldrig visat så stort intresse för att placera sina tillgångar som 

idag. Anledningen till att intresset har ökat kan delvis bero på det nya svenska 

pensionssystemet vilket resulterat i att över 80 procent av den vuxna, svenska 

befolkningen äger fonder eller andra värdepapper (Oxenstierna, 2012, s.13-14; 1.scb, 

2012). 

Den första januari år 1999 upprättades ett nytt statligt pensionssystem för ålderspension 

att gälla i Sverige. Det gamla systemet ATP, allmän tilläggspension, ersattes då 

successivt av ett pensionssystem som kom att kallas allmän pension. Det nya systemet 

skiljer sig från det föregående bland annat genom att det förra garanterat att en viss del 

av inkomsten, baserat på de 15 åren då individen har haft högst inkomst, kommer 

tillfalla individen i pension. Det nya systemet ger däremot inte några sådana garantier. 

Det nya pensionssystemet är istället ett avgiftsbaserat system, där det som 

pensionsspararen får i pension är beroende av inbetalda avgifter under hela arbetslivet. 

Vidare anpassas pensionerna av årskullens förväntade livslängd och av den allmänna 

inkomstutvecklingen i Sverige (Sundgren, et al, 2009, s.225-233). Ändringar av 

pensionssystemet och hur den statliga svenska pensionen skall upprättas och redovisas 

finns preciserade i lagrum och standarder
1
.   

 

Pensionssystemet består av olika delar som brukar illustreras genom en pyramid, se 

figur 1.1. Basen på pyramiden motsvarar den allmänna pensionen som hanteras av 

pensionsmyndigheten. Alla, med rätt till pension får ta del av den allmänna 

pensionsdelen. Till den allmänna pensionen avsätts 18,5 % av lönen för upp till 7,5 

inkomstbasbelopp, 16% avsätts till inkomstpensionen och 2,5% avsätts till 

premiepensionen. Premiepensionen är ett fonderat system där pensionsspararen har 

möjlighet att själv förvalta kapitalet genom att placera det i olika fonder 

(1.Pensionsmyndigheten). Antalet fondsparare i premiepensionen var i januari 2012,     

6 419 166 stycken. Det totala marknadsvärdet för fonderna där spararna placerat sina 

pengar var i januari 2012, knappt 402 miljarder kronor enligt rapporten 

”Pensionsspararna och pensionärerna 2011” (2012).  De flesta som arbetar får även den 

del av pyramiden som kallas tjänstepension. Denna del av pensionen innebär att 

arbetsgivaren betalar in avgifter för den anställda. Beroende på i vilken sektor den 

anställda arbetar så är det olika förvaltare som tar hand om tjänstepensionen. 

Möjligheterna för pensionsspararen att placera den själv varierar 

(2.Pensionsmyndigheten 2012). Toppen på pyramiden motsvarar den del av 

                                                 
1
 SOU 1997:131 Lag om premiepension och propositionerna 1993/94:250 Reformeringen av det allmänna 

pensionssystemet, 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension m.m., 1997/98:152 Garantipension m.m., 

2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet, 2009/10:44 Ändringar i 

premiepensionssystemet. Redovisning av pension, IAS 19.  
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pensionssparandet som individen självständigt avsätter till sin framtida pension 

(3.Pensionsmyndigheten 2012) 

 
Figur 1.1, pensionspyramiden, illustrerar de olika delarna i det svenska pensionssystemet.  

Källa: SPV.se 

 

1.2 Problembakgrund 

Idag har sju av tio svenskar placerat sina tillgångar i en fond och utvecklingen på den 

svenska fondmarknaden har skett dramatisk. För 30 år sedan investerades en halv 

miljard i den svenska pensionsmarknaden motsvarande siffra i inledningen av 2012 är 

1900 miljarder kronor (Oxenstierna, 2012, s.185). En fond kan definieras som en 

portfölj med olika värdepapper. En fond fungerar så att enskilda individers insatser 

samlas tillsammans i fonden. Dessa tillgångar används i sin tur för att investera i olika 

värdepapper. Detta medför att alla individer som investerar i fonden äger en liten del var 

av portföljen och får därför ta del av den avkastning fonden genererar. Fonderna i sin tur 

förvaltas av ett fondbolag vars analytiker och förvaltare strukturerar underliggande 

värdepapper i fonden. Fondbolagens målsättning är att fonden skall generera en högre 

avkastning till investeraren än vad fondens jämförelseindex genererar. För så kallade 

indexfonder gäller istället målet att följa index för den valda marknaden (Bodie, et 

al.,2009, s.43, 94). 

Beroende på vilka typer av värdepapper som ingår i fonden definieras olika grupper av 

fonder. De vanligaste fonderna är aktiefonder, räntefonder eller blandfonder. 

Aktiefonder består till huvudsak av en portfölj med olika aktieplaceringar. Räntefonder 

är fonder vars underliggande tillgångar är räntebärande värdepapper som obligationer 

eller stadsskuldsväxlar.  Som namnet förtäljer är blandfonder en blandning av såväl 

aktier som räntebärande värdepapper där andelen av dessa komponenter varierar 

(Oxenstierna, 2012, s.169-178).  

Fondens sammansättning av olika värdepapper kan uppfattas som fördelaktig för 

investeraren eftersom fonden som placering kan lösa utmaningar som individuella 

placeraren står inför, dels att förvalta sina värdepapper efter marknadens utveckling och 

dels att välja värdepapper som kan minska risken och bibehålla avkastningen. Fonderna 

kategoriseras i olika riskgrupper beroende på sammansättningen av värdepapper i 

portföljen. Fondernas risk skiljer sig bland annat genom vilka marknader och branscher 

pengarna är investerade i (Oxenstierna, 2012, s.147-149) . 

Förändringen av pensionssystemet som svenska medborgare omfattas av, har 

möjliggjort för pensionssparare att självständigt välja hur den intjänade pensionen skall 

Privat 

 pension 

Tjänstepension 

Allmän pension 
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placeras, dels premiepensionsdelen och dels tjänstepensionen. Det nya 

pensionssystemet resulterade i en ökad efterfrågan av fonder vilket sin tur bidragit till 

att det idag finns en mängd pensionsfonder anslutna till systemet och möjliga för 

pensionsspararen att investera i (4.Pensionsmyndigheten, 2012). Antalet fondsparare i 

premiepensionen var i januari 2012, 6 419 166 stycken. Det totala marknadsvärdet för 

fonderna där spararna placerat sina pengar var i januari 2012, knappt 402 miljarder 

kronor (5.Pensionsmyndigheten, 2012).   Pensionsspararen kan välja bland cirka 800 

fonder som ges ut av bland annat banker och fondbolag och är avsedda for 

pensionssparandet. Dessa fonder måste följa de regler och lagar som även övriga fonder 

måste rätta sig efter (1.Morningstar.se; Oxenstierna, 2012, s.328). Fonderna är såväl 

blandfonder eller generationsfonder som rena ränte- eller aktiefonder. Varje individ har 

rätt att placera sin premiepension i fem av de 800 fonderna (Oxenstierna, 2012, s.328-

329). Det stora varierande fondutbudet medför att enskilda investeraren har möjlighet 

att såväl välja vilken typ av fond de vill investera sina tillgångar i men även vilken grad 

av förvaltning de önskar. Investeraren betalar ofta en avgift för att fondbolagen skall 

förvalta fonderna och indirekt investerarens tillgångar. Avgifterna en investerare betalar 

till fondförvaltarna är i hög grad varierande. Dessa kan baseras på en fast avgift eller en 

avgift som sätts utefter fondens prestation.  Att avgifterna varierar kan bero på de olika 

avgiftssystemen, hur aktiv fondförvaltaren är samt avgifter i samband med köp eller 

försäljning av fonden.  De som väljer aktivt förvaltade fonder ser fördelar med att få 

sina tillgångar aktivt förvaltade av en fondförvaltare med tron på att förvaltaren kommer 

lyckas överträffa fondens jämförelseindex. Det finns även fonder som är mer eller 

mindre avgiftsfria för investeraren, exempelvis indexfonder. Det är fonder som ofta 

förvaltas med en mer eller mindre försumbar avgift och är programmerade att följa ett 

jämförelseindex och placeringen av tillgångarna sker mer eller mindre automatiskt. De 

aktivt förvaltade fonderna har på grund av aktiviteten hos fondmäklaren en högre 

avgiftsnivå än indexfonderna.  Indexfonderna kan till hög grad automatiseras och kan 

därför förvaltas till låg kostnad. För att det ska löna sig för en enskild pensionssparare 

att välja en aktivt förvaltad fond måste avkastningen på fonden, över tid, överstiga 

avkastningen som index hade gett med mer än storleken på avgiften (Fama & French, 

2010). 

 

1.3 Tidigare forskning  

Hur väl aktivt förvaltade fonder presterar i jämförelse med indexfonder är ett område 

många forskare intresserat sig för. Att enskilda investerare systematiskt skulle kunna 

överträffa marknaden är något som teorier inom finansiering delvis säger emot. Det 

finns tidiga teorier som menar på att kursrörelser är omöjliga att förutsäga (Kendall, 

1953) och att det på effektiva marknader aldrig finns något glapp i priset på tillgången 

och den information som marknaden har (Fama, 1970). Detta var även Jensen (1969) 

tidig att konstatera, som i sin studie visade att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt 

presterade sämre än marknaden. De forskare som eftersträvat att motivera det motsatta 

har haft svårt att finna tillräckligt med bevis för att enskilda förvaltare skall kunna slå 

marknaden och generera högre avkastning (Berk, 2005). 

 

Andra forskare har studerat storleken på avgiftens betydelse för fondens prestation. 

Charhart (1997) visar i sin artikel, On Persistence in Mutual Fund Performance, att dyra 

avgifter i samband med fondförvaltning och placering av tillgångar inte har en positiv 

inverkan på fondens avkastning. Forskaren menar vidare att omgivningen och pressen 

förskönar bilden av fondförvaltare (Charhart, 1997 s.81).  Farma och French (2010) 
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visar dock att fonder som är aktivt förvaltade visar ett bättre resultat, innan avgifter som 

kan kopplas till fondens förvaltning, blir avdragen i jämförelse med fonder som är 

passivt förvaltade.   

 

Enligt den forskning och de teorier som beskrivits kortfattat ovan kan det upplevas 

motsägelsefullt att individer i hög grad väljer aktivt förvaltade fonder med höga avgifter 

när de placerar sitt pensionskapital, detta var även en fråga som Gruber (1996) ställde 

sig. Forskarens studie, och även andra visar på att aktivt förvaltade fonder som har gått 

bra också med hög sannolikhet fortsätter att gå bra. Svaret till varför fondsparare ofta 

väljer dyrare aktivt förvaltade fonder är enligt forskaren att vissa fondsparare använder 

sig av denna kunskap och investerar i aktivt förvaltade fonder med bra historik, och 

betalar extra i form av högre avgifter, för att få del denna högre avkastning. Det finns 

andra grupper som investerar i aktivt förvaltade fonder med dålig avkastning på grund 

av reklam eller rådgivning av försäljare, att de är tvingade till sparande i sådana fonder 

på grund av att del av deras pensionssparande är låst till dessa eller på grund ut av att de 

har haft fonderna länge och av skattemässiga skäl inte vill flytta kapital. (Gruber 1996) 

 

Enligt teorier som exempel, ”Den effektiva marknadshypotesen”, är det omöjligt för en 

investerare att systematiskt lyckas generera bättre avkastning än index, och flera av de 

tidigare studierna visar att fondförvaltare har svårt att systematiskt överträffa index.  

Trots att forskning och teorier belyser att det är osannolikt att en enskild förvaltare ska 

lyckas överträffa index under en lång tid så säljs det mest av de aktivt förvaltade 

fonderna. Bland de 10 fonderna med störst fondförmögenhet listade i Morningstars 

databas (2.Morningstar, 2012) finns det ingen ren indexfond och bland de 10 mest valda 

fonderna i premiepensionen finns det inte heller någon ren indexfond. 

(6.Pensionsmyndigheten) Inte heller AP 7 Aktiefond, som är del av ickevalsalternativt i 

premiepensionen, kan beskrivas som en indexfond, även fast just den fonden har låg 

avgift.   

Faktumet, att stora summor slussas in i dyra aktivt förvaltade fonder via 

pensionssystemet, har en problematik i sig om det är så att de aktiva fonderna inte 

lyckas ge bättre avkastning än index. Därför ställer sig författarna frågan; hur det 

förhåller sig bland de aktivt förvaltade fonderna som finns att välja bland till 

premiepensionen. Hur lyckas de med att överträffa index så att pensionssparare får 

valuta för pengarna som de har betalt för den aktiva förvaltningen i form av avgifter? 

 

1.4 Syfte och mål med studien 

Målet med undersökningen är att studera om pensionssparare får en högre avkastning 

genom att välja så kallade aktivt förvaltade pensionsfonder i premiepensionen. De aktivt 

förvaltade fonderna är belagda med en avgift, och för att pensionssparare inte ska 

förlora på att välja dessa aktivt förvaltade fonder så måste förvaltarna lyckas med att 

överträffa index, med så mycket som avgiften belastar avkastningen på fonden med.  

1.4.1 Huvudsyfte 

Huvudsyftet med studien är att klargöra hur pensionsfonder som är aktivt förvaltade 

lyckas med att skapa avkastning som överstiger den avkastning som index ger. För att 

uppfylla detta syfte, används de delsyften som följer, som utgångspunkter.  

http://www.morningstar/
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1.4.2 Delsyften 

Undersöka om de aktivt förvaltade fonderna genererar en högre riskjusterad avkastning 

än vad index ger till investeraren. 

Undersöka om det är någon skillnad i de aktivt förvaltade fondernas avkastning jämfört 

med index före, under och efter finanskrisen.    

Undersöka vilken rabatt på förvaltningsavgiften som är nödvändig för att de aktivt 

förvaltade fonderna ska överträffa eller gå jämt med index. Detta under förutsättning att 

aktivt förvaltade fonder inte lyckas överträffa index. 

1.5 Begreppsdefinitioner  

Det studerade området innehåller en mängd specifika termer som används i för att 

förklara faktorer eller fenomen som kan kopplas till ämnet. Författarna avser att förklara 

vissa begrepp för läsaren nedan. Detta för att öka förståelsen för det studerade området 

och underlätta för vidare läsning.  

 

Volatilitet  

Begreppet volatilitet beskriver hur mycket priset på en tillgång fluktuerar kring sitt 

konstaterade medelvärde. Närmare definierat så handlar volatilitet om variationen i 

priset på den underliggande tillgången. Volatiliteten mäter fondens eller aktiens 

standardavvikelse i underliggande tillgångens avkastning. En fond eller aktie med hög 

volatilitet, har en hög positiv eller negativ standardavvikelse från dess medelvärde. 

(Bodie, et al, 2009, s.433-434) 

 

Jämförelseindex 

Jämförelseindex, är en jämförelse mellan fonden och en annan likvärdig fond eller 

jämförelse med index. Genom att jämföra med jämförelseindex kan investeraren få en 

uppfattning om hur fonden har utvecklats i jämförelse med genomsnittet. (Berk & 

DeMarzo s 379-381) När begreppet jämförelseindex eller index används i uppsatsen 

syftar författarna på det valda index SIXPRX. 

 

NAV-kurser 

NAV är förkortning för Net asset value och beskriver värdet på varje fondandel. NAV-

kursen kan ses som fondernas specifika börskurs. För att beräkna NAV-kursen 

summeras marknadsvärdet för de underliggande värdepapper som ingår i fonden. Från 

denna summa dras förvaltningsavgiften. Detta nettovärde divideras därefter med 

summan av antalet andelar som finns i fonden (Bodie et al, 2009, s.96).  

 

Avkastning 

Det finns två sätt för en investerare att tjäna pengar på en fond. Dels genom utdelning 

och dels genom förändringen i fondens kurs. En fonds avkastning kan utläsas genom 

NAV-kursen alltså den återinvesterade utdelningen i fonden. Fondens avkastning är 

med andra ord den vinst fonden genererar till sina investerare (Oxenstierna, 2012, 

s.161).  

 

Förvaltningsavgift 

Förvaltningsavgift är benämningen på den avgift som fondbolagen tar ut för att förvalta 

en investerares fonder. Storleken på förvaltningsavgiften kan skilja sig åt mellan olika 
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fonder och fondbolag. Den förvaltningsavgiften tas ut tas från fonden subtraheras från 

andelsvärdet kontinuerligt. Förvaltningsavgifter skall bland annat täcka 

förvaltningsbolagens kostnader för att administrationen kring fonden, analyseringen av 

marknadens utveckling och de placeringar som görs för att förbättra fondens avkastning 

(Oxenstierna, 2012, s. 167-168). 

 

Kostnadsbegrepp i samband med fondförvaltning  

Förvaltningsavgiften är inte den enda avgiften som fondsparare blir utsatta för 

(3.Morningstar, 2012). På grund av de olika avgifterna delas fondernas kostnader upp i 

två grupper för att underlätta för investerare att jämföra olika fonder. Nedan beskrivs 

mer ingående dessa två grupper (Farma & French, 2010).  

 

TKA är förkortningen för Total kostnadsandel. TKA står för de totala avgifterna som 

fondspararen betalar för fonden uttryckt i procentandel av fondens genomsnittliga 

kapital. I TKA finns såväl förvaltningskostnader, courtage, administration och andra 

avgifter som investeraren betalar för drift av fonden (Oxenstierna, 2012, s.165). 

 

TER, Total expence ratio är ett nyckeltal som använts internationellt för att underlätta 

jämföra fonders prestation. Skillnaden mellan TKA och TER är att TER inte inkluderar 

courtage kostnader. Detta resulterar i att TER många gånger är ett lägre värde än TKA 

(4.Morningstar, 2012) 

 

Aktiv förvaltning  

Fonder kan kategoriseras som aktivt förvaltade fonder utan att egentligen vara aktivt 

förvaltade, för att på så sätt kunna motivera en högre avgift än vad indexfonder kan. (10. 

Svenska dagbladet) De brukar kallas för indexkramare eller att de smygindexerar. När 

begreppet aktivt förvaltade fonder används i den här uppsatsen säger det således inget 

om graden av aktiv förvaltning, utan endast att fonderna kategoriseras som aktivt 

förvaltade. 

 

1.6 Beskrivning av rabatten i pensionssystemet 

Avgifterna på fonderna i premiepensionsdelen har en rabatt, som gör att avgifterna på 

fonderna är inte lika höga i premiepensionsdelen som utanför premiepensionen. År 

2011 gav rabatten en sänkning av fondavgifterna med ca 0,55 procentenheter, från en 

förvaltningsavgift på 0,85% till en förvaltningsavgift på 0,30% (Pensionsmyndighetens 

årsredovisning 2011)  Rabatten fungerar på så sätt att den återförs till spararnas 

pensionskonton i april till juni året efter det år som rabatten är härför till. Hur stor 

rabatten för varje fond blir baseras på hur mycket premiepensionskapital som är placerat 

hos den förvaltaren och på fondens ursprungliga avgift. För fondsparandet i 

premiepensionsdelen läggs en administrationsavgift till. Den uppgick år 2011 till 0,11 

% av det förvaltade kapitalet, med ett tak på 110kr per person och år. 

(7.Pensionsmyndigheten, 2012) 

 

1.7 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa uppsatsen till det svenska pensionssystemet. Detta för 

att pensionssystemen skiljer sig mellan olika länder, detta medför att det skulle finnas 

svårigheter att besvara studiens syfte om fler länders pensionssystem inkluderades i 

studien. För att kunna uppnå uppsatsens syfte och delsyften på ett tillfredsställande sätt 

http://www.pensionsmyndigheten/
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har författarna satt upp kriterier för urvalet av data som använts för att genomföra 

studien. För det första studeras endast fonder som finns att välja bland för 

premiepensionen och endast fonder som kategoriseras som svenska.
2
 Det är även endast 

fonder som uppger sig vara aktivt förvaltade och inte index fonder som inkluderas i 

studien. Anledningen till detta är att indexfonder inte är intressanta att studera med 

syftet i den här studien, eftersom de har som mål att endast följa index så nära som 

möjligt. Inga svenska småbolagsfonder har tagits med, av den anledningen att de har ett 

annat jämförelseindex än det index som kommer att användas i studien. Den här studien 

ska inte heller ses som en utvärdering av hela premiepensionssystemet. Det är inte heller 

en studie av pensionssparares resonemang vid fondval. Utan studien fokuserar enbart på 

att utvärdera hur fonderna generellt sett presterar jämfört med index. Detta studeras 

mellan åren 2006 och 2011.  

 

1.8 Uppsatsens disposition 

Läsaren kommer i kapitlen som följer ta del av den teoretiska metod som ligger bakom 

studien. Därefter följer studiens teoriavsnitt, där läsaren får inblick i teorier inom det 

valda ämnesområdet och kommer att vara representerade längre fram i studien. 

Författarna kommer därefter, i studiens praktiska metodkapitel, visa hur den data om 

ingår i studien har bearbetats. Därefter kommer resultatet av den data som bearbetats att 

analyseras, detta med hjälpa av teorierna som presenterats tidigare i uppsatsen. Sedan 

kommer studiens syfte att besvaras i studiens slutsats. Avslutningsvis beskrivs vilka 

sanningskriterier studien vilar på för att läsaren lättare ska kunna skapa sig en bild av 

studiens tillförlitlighet.  

 
Figur 1.2 över uppsatsen disposition 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Detta enligt Pensionsmyndighetens kategorisering. Fonder som kategoriseras som svenska placerar 

minst 75 procent i aktier som är svenska och marknadsnoterade. (http://www.pensionsmyndigheten.se/ 

KategorierAvAktiefonder.html.) 
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2. Teorietisk metod  
Avsikten med det teoretiska metodkapitlet är att läsaren skall få förståelse för vilken 

bakgrund författarna har samt vilken perspektiv författarna utgått från när materialet 

bearbetats genom uppsatsen. Detta för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning 

av vilka faktorer som kan komma att påverka studiens resultat samt hur författarna har 

förhållit sig till detta.  

 

2.1 Ämnesval 

När pensionsmyndigheten på sin hemsida gav förslag att göra en kvantitativ studie av de 

aktivt förvaltade fonderna i premiepensionen (8. Pensionsmyndigheten) ansåg 

författarna att det skulle vara ett intressant ämne att genomföra en studie inom.  

Intresset för placeringar har ökat de senaste åren vilket premiepensionssparandet är en 

bidragande faktor till. Idag sparar över 80 % av den vuxna svenska befolkningen i 

fonder eller andra värdepapper (Oxenstierna 2012, s.13). Författarna anser att det valda 

syftet och frågeställningen samt resultatet av studien är något som många svenskar kan 

finna intressant eftersom majoriteten av svenska befolkningen berörs av investeringar i 

fonder och pensionssparande. Fondsparande var omdiskuterat under den finanskris som 

många länder fick befara så även Sverige. Under den finansiella krisen såg många 

pensionssparare över sina fonder och ifrågasatte fondernas avkastning (Oxenstierna, 

2012, s.23-27). Fonderna påverkades under den finansiella krisen på grund av att många 

marknader och branscher presterade sämre än vanligt och drabbades av den turbulens 

som fanns på den finansiella marknaden. Pensionssparande berör i stort sett alla 

svenskar och är ett omdiskuterat ämnesområde. Under hösten 2011 och vintern 2012 har 

pensionssystemet fått extra mycket uppmärksamhet genom bland annat stadsminister 

Fredrik Reinfeldts uttalande att befolkningen i framtiden ska ha möjligheten att jobba 

till 75 års ålder. Svenska Dagbladet, och under våren 2012 även Dagens Nyheter, har 

belyst nuvarande problem med pensionssystemet i artikelserier.  

Författarna till studien anser att såväl denna aktualitet i ämnet, det egna intresset samt 

den akademiska bakgrund som författarna besitter, som läsaren får inblick i detta 

avsnitt, har varit faktorer som varit avgörande i valet av ämnet. Författarna anser att 

studien kan vara av intresse för en stor del av den svenska befolkningen eftersom den 

framtida pensionen är viktig för olika åldersgrupper.  

 

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt och förförståelse 

Den förförståelse som författarna till uppsatsen har kan påverka uppsatsens innehåll och 

även dess resultat. Bryman och Bell (2005, s. 42) nämner faktorer som utbildning, 

social bakgrund och erfarenheter som omständigheter som kan komma att inverka på 

författarnas tolkning av verkligheten som i sin tur kan komma att påverka uppsatsens 

resultat och slutsatser. Johansson – Lindfors (1993) delar in författarens förförståelse i 

två delar, den teoretiska förförståelsen och den sociala förförståelsen.  Inom området 

social förförståelse hör det som författarna upplevt i olika situationer och den 

förförståelse som skapas av sociala faktorer. Till området teoretisk förförståelse hör den 

förförståelse som insamlats genom litteratur och undervisning och är av teoretisk 

karaktär (Johanson - Lindfors, 1993 s.76). 
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2.2.1Teoretisk förförståelse 

Författarna bakom studien har båda studerat företagsekonomi under fyra år på USBE, 

Umeå School of Business.  De akademiska studierna anser författarna ha påverkat valet 

av ämne samt intresset för det valda området. Författarna till studien är medveten om att 

den teorietiska förförståelse som författarna inhämtat främst grundas från USBE och att 

tidigare kurser på universitetet har varit avgörande för den teoretiska förförståelsen. 

Många av de teoretiska modellerna som författarna tillämpat i studien har författarna 

undervisats i på universitetet. Teorier som till exempel CAPM, moderna portföljteori 

samt effektiva marknadshypotesen har författarna fått kunskap om efter studier inom 

finansiering på avancerad nivå. Författarna anser även att den granskade och 

analyserade förmågan inhämtas efter studierna på universitetet.  

Författarna har utvärderat olika modeller och valt att behandla de modeller och teorier 

som känns relevanta för det som skall studeras och det syfte som ligger bakom 

undersökningen. Författarna har även valt de modeller och teorier utifrån hur väl kända 

och använda dessa teorier är inom finansieringsområdet. De modeller som använts i 

uppsatsen upplevs av författarna vara flitigt använda och väl analyserade av andra 

forskare inom finansiering. Författarna anser även att de valda teorierna som till 

exempel modern portföljteori, effektiva marknadshypotesen samt CAPM känns 

trovärdiga eftersom de inkluderas i den undervisning som författarna deltagit vid. 

Författarna har även valt att bearbeta forskning som riktar kritik mot de valda teorierna 

och modellerna. Detta för att skapa en förståelse för modellernas brister och även dess 

fördelar och få en god kunskapsgrund.  

 

2.2.2 Social förförståelse 

Författarnas sociala bakgrund och upplevelser kan påverka en studies resultat. 

Johansson-Lindfors skriver att författarens värderingar påvekas direkt och indirekt av 

dess sociala bakgrund, upplevelser och omgivning, vilket i sin tur kan påverka studiens 

resultat och utformning. Det kan vara av fördel att författare som utför en studie 

tillsammans har skild social bakgrund. Detta för att författarnas olika bakgrund kan 

resultera i att författarna har skilda förkunskaper och utgångspunkter i olika frågor. 

Åström Anna föddes i Luleå och bodde där under sin uppväxt. På gymnasiet studerade 

hon samhällsvetenskap med ekonomiskinriktning och flyttade sedan till Umeå för att 

läsa företagsekonomi vid Umeå universitet. Åström inledde studierna på Service 

Management programmet men ändrade sedan inriktning till redovisning och 

finansiering. Åström har det senaste åren bott i Stockholm arbetat på bland annat PWC. 

Åströms föräldrar har båda en akademisk bakgrund. 

Edblad Linnea föddes i Örnsköldsvik och bodde där tills hon flyttade till Umeå för att 

studera till Civilekonom på Umeå universitet. Edblad valde att inrikta sig mot 

finansiering och läste därför finansieringskurser på avancerad nivå. På gymnasiet läste 

Edblad naturvetenskaplig linje. Hon arbetar delvis på Handelsbanken i Örnsköldsvik 

under hennes studieperiod. Edblads föräldrar har båda en akademisk bakgrund.   

Författarna till studien har delvis en skild social bakgrund. Författarna anser dock att 

den sociala bakgrunden skall komma att påverka studien i låg grad. Detta för att 

författarna valt att utföra en kvantitativ studie som även baseras på sekundär data, vilket 

diskuteras nedan. Det medför att författarnas sociala bakgrund kommer att påverka 
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studien i liten grad.  Författarna är medvetna om att såväl teoretiska som sociala 

förståelsen påverkar studien till den följd att det kan vara svårt att hålla studien helt 

objektiv.  

 

2.3 Författarnas kunskapssyn 

Bryman och Bell (2005) presenterar kunskapssyn som hur en författare eller forskare 

tolkar verkligheten. Kunskapssynen kan delas upp i positivistisk- och hermeneutisk 

kunskapssyn, där den hermeneutiska kunskapssynen kan kopplas samman med 

tolkningar, känslor och värderingar. Inom denna kunskapssyn står forskarens egna 

värderingar nödvändigt vis inte som något negativt.  Inom den positivistiska 

kunskapssynen är termerna objektivitet, beskrivning och förklaring av ett fenomen 

viktiga. Positivistiska kunskapssynen menar att författarens objektivitet är viktig vid 

genomförandet av en studie (Bryman & Bell, 2005, s.26). Den här studien syftar till att 

ge svar på om aktivt förvaltade fonder överträffar indexfonder gällande dess avkastning. 

Som nämnts i diskussionen ovan kommer studien göras genom en kvantitativ 

undersökningsmetod. Författarna påvisar även att studien kommer att genomföras 

genom att analysera en mängd insamlad data genom befintliga teorier, teorierna 

kommer slutligen att förkastas eller bekräftas utifrån det resultat studien visar, detta 

enligt det deduktiva angreppssättet. Studiens angreppsätt och undersökningsmetod leder 

författarna in på den positivistiska kunskapssynen (Bryman & Bell, 2005, s.25-28). 

Författarna till studien anser att de delvis har en positivistisk kunskapssyn. Detta på 

grund av de faktorer som diskuteras ovan och även författarnas eftersträvan efter 

replikerbarhet vilket är viktig faktor inom positivismen.  Replikerbarheten blir möjlig 

eftersom historisk sekundärdata, från en oberoende källa, kommer användas i 

beräkningar och modeller vilket författarna anser ger samma resultat som om någon 

annan utför studien eller om studien görs om på nytt.  

 

Positivismen och hermeneutiken är två ytterligheter vilket författarna tagit i beaktande. 

Författarna är medvetna om att även den hermeneutiska kunskapssynen tillämpas till 

viss del och att det är svårt att hålla studien helt objektiv som den positivistiska 

kunskapssynen eftersträvar (Ejvegård, 2009, s.19-20). Författarna uppfattar den 

kunskapssyn som tillämpas som en kombination av den positivistiska och 

hermeneutiska kunskapssynen. Vetenskapliga arbeten skall framförallt hållas sakliga 

och objektiva (Ejvegård, 2009, s.17). Sakligheten kan kopplas till att de uppgifter som 

framgår i studien skall vara sanna och riktiga medan objektiviteten innebär att 

författarna skall undvika att vinkla studien eller uttrycka sina egna åsikter i för stor 

utsträckning (Ejvegåd, 2009,s.19-20). Att vara helt objektiv är dock omöjligt då 

uppsatsen växer fram genom författarnas val och ställningstaganden. Författarna är 

medvetna om detta och försöker undvika subjektiva bedömningar. För att underlätta för 

läsaren att skapa sin en bedömning av när och hur författarnas val spelar in så redogörs 

och motiveras det löpande i texten för val som har gjorts. Eftersom studien är 

kvantitativ och syftet är att finna samband istället för att vara av mer tolkande art så 

underlättas dock det objektiva förhållningssättet. I och med studiens syfte är att 

undersöka hur aktivt förvaltade fonder lyckas i förhållande till index, antas en yttre och 

objektiv verklighet som förklaras genom att kvantifieras (Bryman & Bell, 2009 s. 40) 

Den ontologiska ståndpunkten som står för att existensen av sociala företeelser och 

betydelsen av dem är ett yttre fakta som inte påverkas av oss som författare är 

objektivismen. (Bryman & Bell, 2009 s. 33)    
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2.4 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2005) presenterar två angreppssätt som används vid forskning, det 

deduktiva angreppssättet och det induktiva angreppssättet. De två angreppssätten 

beskriver två ytterligheter. Vid det deduktiva angreppssättet utgår forskaren från 

befintliga teorier och testar dessa genom undersökningar i ny forskning vilket innebär 

att forskaren deducerar hypoteser vilket denne sedan bekräftar eller förkastar (Bryman 

& Bell, 2005. s.23). I den induktiva ansatsen utgår forskaren från en observation som 

sedan resulterar i utformandet av en teori (Ibid).  

Som nämnt tidigare har författarna till studien har valt att genomföra studien med ett 

deduktivt angreppssätt, där studien grundas i en befintlig teori som sedan jämförs med 

den empiri som studien påvisar, vilket sedan kommer resultera i slutsatser (Holme & 

Solvang, 1996, s.50-57). Den deduktiva forskningsansatsen anser författarna vara den 

ansats som är mest relevant för att besvara studiens frågeställning och syfte. 

Forskningen inom området är väl utbredd och det finns många teorier och modeller 

inom ämnesområdet. Författarna anser även att det finns befintliga teorier som kan 

användas för att besvara studiens syfte och frågeställning. Vidare anser författarna att 

den akademiska bakgrunden inom finansiering bidrar till kunskapen om modeller och 

teorier som kan tillämpas i studien. Syftet med uppsatsen är att undersöka om aktivt 

förvaltade fonder kan ge en högre avkastning än de fonder som följer index. Författarna 

anser att den deduktiva ansatsen är fördelaktig för att besvara frågeställningen 

(Johansson – Lindfors, 1993, s. 55).  

 

2.5 Studiens perspektiv 

Uppsatsens syfte och frågeställning, om aktivt förvaltade fonder kan ge högre 

avkastning än indexfonder, kan vara av intresse för såväl myndigheter, fondbolag, 

banker som privata investerare för att nämna några. Författarna har valt att utgå från den 

privata investerarens perspektiv. Valet av perspektiv kan komma att påverka innehållet i 

studien och blir därför viktigt för författarna att ta hänsyn till. 

Författarna till studien ser sig själva som privata investerare på fondmarknaden och 

anser sig ha en förmånlig känsla och kunskap om privata investerare och att detta 

perspektiv därför är fördelaktigt att använda genom studien. Författarna anser även att 

det är privata pensionssparare som vill göra fördelaktiga val av pensionsfonder som kan 

finna studien extra intressant. Den data som insamlats är data om hur den privata 

investeraren väljer aktivt förvaltade fonder eller indexfonder samt hur dessa fonder har 

presterat i förhållande till varandra. Ovannämnda faktorer anser författarna gör valet av 

perspektiv naturligt. Stor del av svenska folket väljer att investera i fonder. Författarna 

har av denna anledning kunna valt att rikta in sig mot konsumenten. Dock används ord 

och modeller som författarna anser att en investerare kan ha bättre förståelse för 

eftersom denne kan vara mer insatt i ämnet än konsumenten.  Författarna har därför valt 

att göra förklarande beskrivningar för de olika termerna och teorierna inom det 

studerade området.  

 

2.6 Forskningsstrategi 

Vetenskaplig forskning kan, beroende på hur studien utförs och data analyseras, delas in 

i två grupper, kvalitativ forskningsstrategi och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & 
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Bell, 2005, s.29,30). I denna studie genomförs mätningar beräkningar och utgår av data 

av mer statistik karaktär vilket är typiskt för den kvantitativa studien. Den kvalitativa 

forskningsstrategin är fördelaktig när forskningen är inriktad på ord och tolkning istället 

för på siffror. (Bryman & Bell, 2005)   

Författarna har efter ett konstruerat syfte och frågeställning konstaterat att en kvantitativ 

forskningsstrategi är fördelaktig, vilket även nämnts tidigare i detta kapitel. Detta för att 

kunna besvara frågeställningen med trovärdighet och i det perspektiv som författarna 

valt att rikta studien i. Den kvantitativa forskningsstrategin underlättades när författarna 

fick tillgång till en mängd data från pensionsmyndigheten, den mängd data som 

författarna fått ta del av kommer med den valda forskningsstrategin kunna besvara syfet 

med uppsatsen i det valda perspektivet. Författarna har valt att bearbeta data i historiskt 

perspektiv, bearbetningen av detta material kan även underlättas genom att utföra en 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2005).  För att uppnå studiens syfte anser 

författarna att det är fördelaktigt att undersöka en stor population och stor mängd data 

vilket underlättas av den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2005, s.89).  

En studie behöver nödvändigtvis inte vara helt kvalitativ eller kvantitativ utan kan vara 

en kombination av de båda forskningsstrategierna (Bryman & Bell, 2005). Författarna 

anser att studien har kunnat kompletteras med en kvalitativ strategi detta för att klargöra 

hur investeraren resonerar vid valet av pensionsplaceringar och varför individen väljer 

aktiva fonder framför indexfonder eller vise versa. Författarna valde dock att enbart 

fokusera på den kvantitativa strategin eftersom de anser att ovannämnda diskussion 

ligger utanför studiens syfte. Hur författarna har valt fonder till den kvantitativa 

undersökningen framgår av kapitlet om den praktiska metoden längre fram. 

 

2.7 Val av litteratur 

Författarna eftersträvar att i möjlig mån använda sig av grundkällorna till de valda 

teorierna detta för att minska risken att teorier och modeller omvandlas eller framställs 

annorlunda än grundkällan. I vissa fall har dock finansieringsböckerna av Bodie et al, 

(2009) och Berk och DeMarzo (2011) används. Författarna bedömer risken att 

informationen från ursprungskällorna har förändrats som liten i de fall där 

finansieringsböckerna används. Författarna har i huvudsak utgått från artiklar funna 

genom databaserna Emerald Fulltext och Business Source Premier, och i hög grad 

använt välrefererade artiklar i ansedda tidsskrifter för att bygga uppsatsen på en 

vetenskaplig grund. Som utgångspunkt för att finna grundläggande teorier har dels 

referenser i nyare artiklar som studerat fondförvaltares förmåga, och dels böcker inom 

finansiering använts. Angående åldern på artiklarna så är flera av de refererade 

artiklarna av det äldre slaget, exempelvis skrevs Sharpes artikel 1966, Jensens 1968 och 

Famas 1970. De är dock så pass grundläggande och välrefererade, av den anledningen 

kan de inte uteslutas. Dessa har kompletterats med nyare artiklar inom området.     
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3.Teori  

Kapitlet inleds med att ge läsaren en förståelse för den effektiva marknadshypotesen. 

Sedan beskrivs fall när investerare inte beter sig så rationellt som effektiva 

marknadshypotesen förutsätter, genom så kallad Behavioral finance teorier. Kapitlet 

fortsätter sedan med att ge en beskrivning av risker, som är en grundsten för modern 

portföljteori och CAPM. Dessa ligger i sin tur till grund för Sharpe kvoten och Jensens 

alfa. Vilka författarna senare använder för att utvärdera fondförvaltarna. I kapitlets 

sista del ges en översikt över resultat av studier som har studerat aktiva förvaltares 

förmåga. Teorikapitlet kommer ligga som grund för att analysera data kring aktivt 

förvaltade pensionsfonder och indexet SIXPRX längre fram i uppsatsen.  

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Ett centralt begrepp i finansiering är ”Den effektiva marknaden”. Den effektiva 

marknaden är ett teoretiskt begrepp som används för att beskriva värdepappers 

prissättning på marknaden. Begreppet kan härledas till Den effektiva 

marknadshypotesen som beskrevs och strukturerades upp av Fama (1970) i en 

forskningsrapport. Forskaren visade i sin studie att priset på tillgångar avspeglar all 

tillgänglig information på marknaden vilket resulterar i att värdepapper antar ett korrekt 

pris. Det vill säga att när ny information finns tillgänglig så förändras priset på 

tillgången så den nya informationen är medräknad i priset, när marknaden är effektiv. 

Teorin är central i diskussionen gällande valet av aktivt förvaltade fonder eller 

indexfonder (Bodie, et al, 2009,s.11). Hur pass effektiva marknader är kan graderas i tre 

nivåer, stark form, medelstark form och svag form (Fama, 1970).  

Svag form, innebär att historisk information om kurserna redan är avspeglat i kurserna. 

Det vill säga att det är omöjligt att förutsäga framtida utveckling på investeringar endast 

genom att titta på den ekonomiska historiken. 

Medelstark form, innebär att, förutom historisk information, även all allmänt känd 

information om företaget, redan är avspeglat i kurserna. Till exempel årsredovisningar 

och uttalanden om företagets förväntade resultat.  

Stark form, innebär att, förutom ovanstående, även insiderinformation är återspeglat i 

kurserna.   

Random Walk är även ett begrepp som nämns inom det valda ämnesområdet och kan 

förenas med den effektiva marknadshypotesens teorier. Kendall (1953) var en av de 

som myntade begreppet och teorin som kan ses som en föregångare till Den effektiva 

marknadshypotesen. Random Walk kan jämföras med den svaga formen i Effektiva 

marknadshypotesen och innebär att investeringars tidigare avkastning och priser inte 

kan användas för att förutsäga framtida utveckling hos tillgången. (Fama, 1970, s.388) 

Även Samuelson (1965) var tidig med att konstatera att kursrörelser tycks vara 

slumpmässiga och omöjliga att förutsäga i en empirisk studie.  

Den empiriska undersökningen av den amerikanska marknaden i Famas (1970) studie 

visade att förutom den ekonomiska historiken, så var även den allmänt kända 

informationen effektivt avspeglad i kurserna. Således visade sig den amerikanska 

marknaden vara effektiv även i den medelstarka formen i Famas tidiga studie.  Även 
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den starkaste formen, det vill säga att insiderinformation avspeglas i kurserna, visade 

sig vara delvis sann. (Fama, 1970)   

Att finansiella marknader är effektiva är ett antagande som görs i många modeller, 

bland annat de modeller som författarna beskriver längre fram i det här kapitlet. Till 

vilken grad finansiella marknader verkligen är effektiva är dock inte forskarvärlden ense 

om.  Några av de studier som har ifrågasatt Effektiva marknadshypotesen och som fått 

mycket uppmärksamhet är dessa: 

Den svagaste formen av Effektiva marknadshypotesen har ifrågasatts av bland annat Lo 

och MacKinlay. De har gjort ett flertal studier som motsäger den, bland annat har de 

funnit att marknaden inte omedelbart reagerar på ny information, utan att det finns en 

viss fördröjning innan priserna förändras (Lo & MacKinlay, 1999). Conrad och Kaul 

(1988) fann att det på kort sikt, mellan åren 1962 till 1985 på den amerikanska 

marknaden, var möjligt att förutsäga framtida avkastning genom att titta på hur aktien 

presterat historiskt.  Även Jegadeesh och Titman (1993) har visat på tillfällen då den 

svagaste formen av Effektiva marknadshypotesen kunnat motbevisas. De fann att, på tre 

och tolv månaders sikt, har de portföljer som historiskt sett presterat bäst större 

sannolikhet att fortsätta prestera bra. Medan de historiskt sämst presterande aktierna har 

större sannolikhet att fortsätta prestera dåligt. Denna över-, respektive underprestation 

försvann dock under nästkommande två år. Forskarna kunde inte finna något sådant 

samband blad enskilda aktier utan endast för portföljer. Campbell och Shiller (1988) 

fann att sett till hela marknaden kunde framtida utdelningar förutsägas genom att 

studera redovisade resultat, genomsnittliga över fler år, och P/E tal. Detta samband fann 

de för den amerikanska marknaden som helhet mellan år 1871 och 1986. I en senare 

studie av Campbell och Shiller (2001) undersökte de bland annat amerikanska 

marknaden mellan år 1871 och 2000. Mellan dessa år fann de dock inget sådant 

samband mellan P/E-tal och framtida avkastning för marknaden som helhet.  

Den medelstarka formen av effektiva marknader innebär att information som är allmänt 

känd, som exempelvis redovisade resultat, spelar in i priset på tillgången omedelbart. 

Ball och Brown (1968) studerade aktiepriser efter företaget hade redovisat sitt resultat 

offentligt, och fann att dessa reaktioner inte var omedelbara och marknaden således inte 

var helt effektiv. 

Effektiva marknadshypotesen utgår från antagandet att individer som gör placeringar 

tolkar information på samma sätt. Forskning visar att verkligheten inte behöver 

avspegla detta antagande. Forskning över det mänskliga beteendet i kombination med 

finansiella investeringar går under forskningsområdet Behavioral Finance och kommer 

att presenteras nedan.  

 

3.2 Val av placeringar och Behavioral Finance.  

De senaste decennierna har marknaden visat såväl upp som nedgångar, såkallade bull 

och bear market. Det senaste decenniet har dock främst karaktäriserats av börsfall eller 

så kallad bear market. Svenska investerare fick som många andra länders erfara den 

finansiella kris som startade i juni 2007 och pågick under år 2008. Börsen hade, sett 

över juni 2007 och 18 månader framåt rasat med 53%. Sverige hör till en av de börser 

som gett stor avkastning de senaste decennierna och inte drabbats värst av den stora 

finansiella kris som blev påtaglig. Effekten av krisen blev dock bland annat synlig 

genom att svenska investerare fick en lägre avkastning i jämförelse med år som inte är 
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krisår (Oxenstierna, 2012, s.17-32). Finansiella kriser är dock inget nytt fenomen utan 

har visat sig vanligt historiskt sett. Exempel på historiska kriser är oljekrisen som 

inträffade på 1970-talet och IT-krisen som kunde dokumenteras i början av år 2000 för 

att nämna några.  

Det finns många faktorer som påverkar marknadens utveckling bland annat 

makroekonomiska omvärldsfaktorer, globala trender, ekonomisk information och inte 

minst den ekonomiska politiken (Oxenstierna, 2012, s.61). Forskning visar också på att 

det mänskliga beteendet har stor effekt och ett nära samband med finansmarknadens 

svängningar. Detta eftersom människan agerar efter sina känslor och är en viktig spelare 

på den finansiella marknaden, vilket återspeglas i marknadens svängningar. Ett exempel 

på det mänskliga beteendet visar Chang et al (2000) och Clement och Tse (2005) i sina 

studier. De visar att analytiker tenderar att agera enligt ett flockbeteende vilket ger 

följder på marknaden. Det mänskliga beteendet på den finansiella marknaden beskrivs 

närmare nedan.  

Behavioral finance ett område inom finansiering som det bedrivits allt mer forskning 

inom, och det mänskliga beteendet blir allt mer viktigt att studera (Gounaris & Prouth, 

2008). Barberis et al, (1997) har analyserat investerares beteende vid valet av 

placeringar. Studien visar att investerare kan ha svårt att rätta sig efter ny information 

och tenderar att hålla fast vid sitt tidigare agerande trots att den nya informationen 

kräver att de agerar annorlunda. Fenomenet resulterar i att investerare tenderar att 

underreagera eller överreagera i vissa situationer (Barberis et al, 1997). Amir och 

Ganzach (1998) visar i sin studie, Overreaction and underreaction in analysts’ forecasts, 

att investerare tenderar att överreagera på ny positiv information och underreagera på ny 

negativ information.  

Forskning visar att individer tenderar att tolka information på olika sätt och effekten av 

detta blir att individer agerar på olika sätt tillföljd av informationen (Feldman, 2010). 

Det mänskliga beteendet kan delas upp i irrationellt eller rationellt agerande. 

Psykologisk forskning visar att irrationellt handlande finns inneboende i människan och 

kan vara svårt att träna bort (Brunsson, 1982). Psykologiska faktorer påverkar hur 

individer väljer att placera sina tillgångar och hur de agerar på den finansiella 

marknaden. Fenomenet har blivit tydligt inte minst efter den finansiella krisen.  

Reaktionen efter finanskrisen med start år 2007 var tydlig. Investerare visade reaktioner 

som var känslomässiga och laddade av misstro, vilket är vanliga reaktioner när 

människan upplever traumatiska händelser. Reaktionen kom även att visa sig allt 

tydligare på marknaden och börsen genom en ihållande negativ trend. Aktörer på den 

finansiella marknaden har fått arbeta hårt för att återfå investerarnas förtroende. Dock 

visar marknadens utveckling på att investerare delvis återfått förtroendet för de som är 

aktiva som placerare (Gounaris & Prouth, 2008). Teorier inom Behavioral Finance 

anses kunna förklara anledningen till att marknaden inte alltid är effektiv, detta bland 

annat genom investerare och placerarens irrationella beteende. Marknadens svängningar 

är svåra att förutsäga. Människans irrationella beteende är ännu en faktor som försvårar 

möjligheten till att göra prognoser och få förståelse för marknadens utveckling 

(Gounaris & Prouth, 2008). 

Psykologisk forskning inom finansiering visar även att människan har en starkt negativ 

känsla för förluster vid placeringar av tillgångar. Vilket medför att människan vill 

undvika den subjektiva känslan av förluster till varje pris. Denna teori kan härledas till 
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att människan är riskavers och undviker att ta allt för stora risker för att göra monetära 

vinster (Gounaris & Prouth, 2008).  Risk kommer att diskuteras närmare i avsnittet som 

följer. 

 

3.3 Risk management  

Investerare väljer att placera sina pengar för att öka sina möjligheter till en högre 

avkastning. Hur än investerare väljer att placera sina pengar, i madrassen eller i en 

aktiefond, är detta förenat med risker (Mandelbrot et al, 2005). Risken att tappa 

pengarna eller risken att välja en placering som ger lägre avkastning än vad ett annat val 

hade genererat är två exempel (Bodie et al, 2009, s.10-11). Risk, som begrepp inom 

finansiering, definieras närmare som chansen att den förväntade avkastningen kommer 

att vara avvikande eller att förlora delar av den totala investeringen. Risk management 

är ett samlingsbegrepp för att urskilja, analysera och hantera möjliga ekonomiska risker 

som uppkommer vid till exempel placering av tillgångar i en pensionsfond. För att en 

investerare skall kunna jämföra olika fonders risk används måtten standardavvikelse 

som är ett mått på fondens volatila svängningar. Det statistiska måttet, 

standardavvikelse är ett vanligt förekommande riskmått för alla typer av värdepapper 

(Oxenstierna, 2012, s.40-41). Hög standardavvikelse tyder på stora svängningar i 

fondens avkastning vilket innebär en högre risk för investeraren (Pennaccih & Rastad, 

2011).  Med hög risk i sammanhanget menas möjlighet att göra stora förluster men det 

kan även innebära en högre avkastning. 

Risk kan illustreras genom en normalfördelning där spridningen kring medelvärdet som 

illustreras nedan i modellen med, μ, är avgörande. En normalfördelning med en stor 

spridning där fondens avkastning har stor varians från medelvärdet, visar på högre 

risker. Modellen nedan syftar till att förklara spridningen och avvikelsen i fonds 

avkastning (Bodie et al, 2009, s.130-135). 

 

Figur 3.1 Normalfördelning med hög standardavvikelse  
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Figur 3.2 Normalfördelning med låg standardavvikelse 

Risktagande handlar även mycket om individers attityd till risk. Riskbeteenden kan 

skilja sig mellan olika individer, fondförvaltare och system och är inte enbart en faktor 

som kan mätas objektivt (Oxenstierna, 2012, s.35). Investerares inställning och vilja att 

ta risker kan även bero på hur lång sikt individen vill placera sina tillgångar och att en 

längre placeringshorisont också historiskt sett minskar risken (Oxenstierna, 2012, s.47-

51). Pensionssparande är många gånger ett långsiktigt sparande vilket innebär möjlighet 

att i början ta högre risk. Anledningen till att risken kan anses som minskad med en 

längre tidshorisont kan förklaras med den diversifiering som blir påtaglig genom till 

exempel månadssparande. Diversifiering är ett begrepp som används för att förklara 

riskspridningen av en portfölj och är även ett viktigt begrepp inom den moderna 

portföljteorin som beskrivs närmare nedan.  

3.4 Moderna portföljteorin 

Moderna portföljteorin, eller på engelska Modern portfolio theory, är en av många 

investeringsmodeller. Grundaren till portföljteorin heter Harry M. Markowitz. Han 

grundade teorin år 1952 genom att publicera artikeln, Portfolio selection, i The Journal 

of Finance. Trots att moderna portföjteorin grundades för många år sedan används den 

fortfarande flitigt inom finansiella forskningen än idag. Begreppet portföljteori har även 

kommit att få en vid mening inom finansieringsområdet vilket kan göra teorin 

svårdefinierat (Bodie et al, 2009 s.246-271). Malkowiz visade framförallt att det finns 

samband mellan avkastning och risk vid en investering. En investerare kan därför, 

genom att kombinera tillgångar i en portfölj skapa bra avkastning och även minska sin 

riskexponering.  Risk definieras närmare i modellen som standardavviskelsen i den 

förväntade avkastningen av den underliggande tillgången. Som grund i teorin gjordes 

antagandena att investerare är riskaversa och rationella. Markowiz gjorde även 

antagandet att investerare har ett visst kapital att investera, att investeraren eftersträvar 

låg volatilitet samt att investeraren vill ha hög avkastning på det investerade kapitalet 

(Markowiz, 1952). Riskaversa investerare eftersträvar att minimera riskerna och väljer 

en fond med lägre risk framför den med högre risk om dessa fonder visar samma 

avkastning. Investeraren kommer alltså enbart att välja en fond med högre risk och 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

-4 -3 -2 -1 μ 1 2 3 4 

Normalfördelning med låg standardavvikelse 

Antal 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_M._Markowitz


18 

volatilitet om fonden visar på högre avkastning.  Riskaversa och rationella investerare 

eftersträvar alltså att både optimera avkastningen men vill även minimera risken. Dessa 

två mål med investeringar kan vara svåra att uppnå i kombination med varandra 

eftersom många investeringsteorier visar att hög avkastning i allmänhet förknippas med 

en högre risk (Forbes, 2009). Malkoviz teori mynnar ut i en regel som forskaren kalla 

”Expected returns- Varianse of returns” som även förkortas E-V regeln. För att regeln 

skall gälla förutsätts en diversifierad portfölj. Med en diversifierad portfölj kan 

investeraren skapa en portfölj som är mindre känslig för marknadens svängningar. 

Enligt modern portföljteori räcker det inte att enbart diversifiera portföljen för att 

investeraren skall optimera sin portfölj detta eftersom all volatilitet inte kan diversifieras 

(Malkowiz, 1952, s.79). Om avkastningen, på de tillgångar som finns representerade i 

portföljen, är korrelerade med varandra kommer dessa svänga upp och ner tillsammans 

med varandra och risken fortfarande vara hög. Värdepapperen, tillgångarna, i portföljen 

skall därför även ha en låg korrelation i förhållande till varandra. En portfölj med 

tillgångar som har hög korrelation definieras på grund av påståendet ovan som en 

portfölj med hög risk (Kirby, 2004). Dock kan inte all risk bortdiversifieras, på grund av 

detta delas riskerna upp i systematiska risker och osystematiska risker.   

Osystematisk risk, även kallad bolagsrisk, är den risk som kan kontrolleras av 

investeraren och kopplas till enskilda investeringstillfällen. Den osystematiska risken 

kan hänföras till valutarisker eller risker i val av placeringar. En placerare kan genom att 

diversifiera sin portfölj och placera tillgångarna i många olika företag sprida sina risker 

(Sharpio, 2006, s.488-489). Den systematiska risken, även kallad marknadsrisk, går inte 

att eliminera genom diversifiering av portföljen. Risker som grupperas under 

systematisk risk kan tillexempel hänföras till konjunkturnedgång, ränteförändringar och 

inflation. Marknadsrisk går inte att diversifiera bort på grund av att alla aktier har en 

viss grad av korrelation till marknadens index vilket medför att marknadens utveckling 

också påverkar aktiens utveckling (Shapiro, 2006, s.488,489). Marknadsrisken är något 

som mäts för att jämföra fonder och aktier med varandra (Marinoni, et al, 2011). För att 

mäta hur en fond eller aktie reagerar på marknadens svängningar används fondens 

standardavvikelse samt betavärdet som presenteras närmare i avsnittet som följer 

(Oxenstierna, 2012, s.51).  

3.4.1. Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värdena i en population avviker från sitt 

eget medelvärde.  En mer riskfylld investering har en högre standardavvikelse vilket 

illustreras i figur 3.1, och en mindre riskfylld investering har en låg standardavvikelse 

vilket illustreras i figur 3.2. För att beräkna variansen på faktiska avkastningar används 

formeln: (Berk & DeMarzo, 2011 s. 302) 

 

       
 

   
       

 
 

   

 

 

 

Där: 

Rt = avkastning vid tidperiod t, för antal perioder  

T = antalet observationer 
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  = genomsnittsavkastningen 

 

Standardavvikelsen beräknas som roten ur variansen enligt formeln nedan: 

σ = √Var(R) 

 

Standardavvikelsen kan beräknas på olika tidshorisonter. För att beräkna 

standardavvikelse per år när månadsdata är använt multipliceras standardavvikelsen 

med roten ur 12.  Standardavvikelse förutsätter att populationen är normalfördelad. 

(Berk & DeMarzo, 2011 s. 302) 

3.4.2 Beta 

För att mäta den systematiska risken, det vill säga den risk som inte går att diversifiera 

bort, brukar betavärdet beräknas. För att konstatera ett betavärde undersöks hur mycket 

en investerings värde förändras för varje procent marknadsportföljens värde förändras. 

Marknadsportföljen antas vara effektiv, det vill säga inte möjlig att diversifiera 

ytterligare.  När marknadsportföljen stiger med en procent kontrolleras hur 

investeringens värde förändras. Om investeringen förändras med exempelvis 1,6 när 

marknadsportföljen förändras med 1 betyder detta att den svänger mer än 

marknadsportföljen. Förändras investeringen med 0,8 svänger den mindre än 

marknadsportföljen. (Berk & DeMarzo, 2011, s.317) 

Betavärdet visar således hur känslig en investering är för förändringar i marknaden som 

helhet. Eftersom den systematiska risken inte går att diversifiera bort, kräver investerare 

istället högre förväntad avkastning, en riskpremie, på investeringar med högre risk. 

Standardavvikelsen mäter både systematisk risk och företagsspecifik risk.  (Berk & 

DeMarzo 2011, s.316-319). Moderna portföljteorin beskriver diversifiering som 

avgörande för att rationella investerare skall kunna optimera sina portföljer och risken 

inom teorin mäts genom att beräkna hur stor variansen är i portföljens avkastning 

genom standardavvikelsen. Portföljteorin är även grunden i CAPM, Capital assets price 

model som presenteras närmare nedan.  

 

3.5 Capital Assets Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model förklarar relationen mellan risken hos en portfölj eller 

tillgång och den förväntade avkastningen. Modellen utnyttjar det faktum att en fond 

eller aktie har en viss riskpremie till priset på tillgången som beskrivs och konstateras 

genom värdepapperets betavärde. Teorin har sin grund i portföljvalsteori som 

presenterats ovan, ett område som Markowitz lade grund för 1952. CAPM teorin 

utvecklades senare under 1960 talet i artiklar av Sharpe (1964), Lintner (1965) och 

Mossin (1966). (Bodie, et al, 2009 s.293).  

Bakom modellen ligger antaganden om marknaden och investerare. Bodie, et al, (2009, 

s.294) listar några av dessa antaganden: 

– Alla investerare är rationella och försöker maximera vinst i förhållande till risk.  

– Alla investerare har möjlighet att låna pengar till en bestämd riskfri ränta.  
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– Samtliga investerare har en förmögenhet som är liten i förhållande till den samlade 

förmögenheten och agerar som att placeringarna inte förändras i pris på grund av sina 

egna köp.   

– Alla investerare förväntar sig en lika lång ägarperiod av tillgången, och tar bara 

hänsyn till det som händer under den aktuella perioden.  

– Det är bara tillgångar som är publika som kan investeras i.  

– Det finns inga transaktionskostnader och det betalas ingen skatt på vinster. 

– Alla investerare analyserar investeringar och omvärlden likadant.  

När samtliga investerare gör dessa förenklade antaganden så har de samma önskade 

optimala portfölj. De vill således äga samma andel av varje tillgång som den tillgångens 

andel på hela marknaden är. Det resulterar i att alla investerare får lika riskfyllda 

portföljer, som motsvarar marknadsportföljen (M). (Bodie, et al, 2009,s.280)   

3.6 Security Market Line 

För att förstå Jensens Alfa, ett mått som används för att utvärdera fonder, som kommer 

att presentera längre fram i kapitlet, är även Security Market Line, viktig att förstå. 

Security Market Line, SML, används för att förklara enskilda tillgångars riskpremium. 

Den visar sambandet mellan enskilda tillgångars förväntade avkastning och risk mätt i 

Beta, se figur 3.3 nedan. På y axeln finns förväntad avkastning, och på x axeln finns 

Beta värde. (Bodie, et al, 2009, s.288-290) Det är ett linjärt samband, som skär y axeln 

på värdet för den riskfria räntan och tillsammans med antaganden som görs för CAPM 

(se ovan) hamnar alltid marknadsportföljen (M) på linjen. Detta eftersom 

marknadsportföljen då antas vara effektiv. (Berk & DeMarzo, 2011, s.362) Linjen som 

bildas kan sedan användas som en jämförelse för alla investeringar. När en investerings 

risk mätt i betavärde och den riskfria räntan är given visar SML vilken avkastning som 

är nödvändig för att få valuta för risken. Under antagandena som gäller för CAPM 

hamnar således alla investeringar på linjen. (Bodie, et al, 2009, s.288-290). Exempelvis 

aktie X i figur 3.3.  

Bland verklighetens pensionssparande uppfylls dock inte alla kriterierna för CAPM och 

således hamnar inte investeringarna alltid på SML linjen. Linjen kan dock fungera som 

en jämförelse (Berk & DeMarzo, 2011, s.360-363). Därför är det möjligt att med hjälp 

av SML studera om pensionsfonderna avkastar så mycket som de borde i förhållande till 

sin risknivå och marknaden. En investering som har legat under SML har gett för låg 

avkastning i förhållande till sin risknivå, och en investering som har hamnat över SML 

har gett en bättre avkastning än förväntat i förhållande till sin risk. Alfa, α, betecknar 

hur mycket över eller under SML en investering befinner sig.  
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        E(r)                                                                            SML  

                                                                         α                                                                                 

 

                                       

                             M         

                                      

                           X                                  

                                                                                            

                          

 

rf 

           

                                                                                                      β 

                      0,5        1             1,5            2            2,5           3 

                A 
Figur 3.3. Visar Security market line, SML, och investeringars placeringar när kriterierna för CAPM är 

uppfyllda. α,alfa betecknar verkliga investeringars Alfa värde, det vill säga hur mycket över eller under 

SML de befinner sig. A visar aktie Xs Beta. Egen utveckling av Berk och DeMarzo, 2011 och Bodie, et 

al, 2009,s.288-290).  

 

Marknadens betavärde är ett och lutningen på SML är marknadsportföljens 

riskpremium, RMt-rf.. Eftersom marknadsportföljens betavärde är ett (βMt = 1), och 

risken hos en enskild investering förklaras med hur mycket tillgången svänger jämfört 

med marknaden så visar betavärde hos en investeringens bidrag till hela marknadens 

risk. En investerings riskpremium är därför = β(RMt-rf) (Bodie, et, al. 2009, s.302). Hur 

mycket över eller under SML en investering brukar benämnas Jensens alfa (α). Se 

nedan för en närmare beskrivning av Jensens alfa.   

 

3.7 Jensens alfa 

Jensens alfa är beskrivningen och ett mått på hur mycket över eller under SML en 

investerings avkastning är, se figur och beskrivning ovan. Jensens alfa kan således 

användas som riskjusterat mått på investeringars historiska avkastningar. (Berk & 

BeMarzo, 2011, s.386). Jensen (1968) skapade följande formel för att mäta om α är 

positiv, och förvaltaren därmed är framgångsrik på att överträffa index, eller negativ, 

det vill säga att förvaltaren underpresterar index.  

                                      

Där Ri-rf är fondernas avkastning utöver riskfria räntan, βi är fondens betavärde, RMt-rf 

är marknadens avkastning utöver riskfria räntan och εi är en slumpmässig felterm. 

(Jensen, 1968) Jensens alfa är ett mått som är vanligt förekommande vid jämförelse 

mellan fonders avkastning och har använts av bland annat Malkiel (1995), Gruber 

(1996) och Kosowski, Timmermann, Wermers och White (2006) i studier av fonder.  
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3.8 Capital Market Line 

CML, Capital Market Line, visar till skillnad från SML riskpremien hos effektiva 

portföljer. Här är det inte betavärdet utan portföljens standardavvikelse som den 

effektiva portföljens riskpremie används som funktion av. Genom att använda SML är 

det möjligt att få fram marknadsportföljens förväntade avkastning även i CML. Detta 

eftersom den riskfria räntan är känd och att marknadens beta är ett. Således är 

riskpremien i marknadsportföljen, RMt-rf samma enligt CML som enligt SML. Detta 

gäller även för enskilda investeringar, genom att aktie, Xs värde är känt, förväntade 

avkastning, kan vi räkna ut hur stor del av Xs svängning som beror på marknaden och 

hur stor del som är företagsspecifik. (Bodie et al, 2009, s.295-298 och Berk DeMarzo 

2011 s.357-364) 

 

 

       E(r)                                                                           CML  

                                                                                                                

 

 

                             M 

                    X                          

                                                            

                                                                                            

                                                 

 

 

rf 

 

                     10              20             30              40                         σ 
                 

               A           B 
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Figur 3.4 Visar Capital Market Line. CML. A: Volatiliteten som beror på marknadsrisken B: Volatiliteten 

som beror på diversierbar risk C: Total volatilitet. M:Marknadsportföljen (Egen utveckling av figur av 

Berk och DeMarzo, 2011) 
 

Som tidigare nämnts kan en investerare använda sig av diversifiering för att minska den 

totala risken i en portfölj det vill säga genom att sprida investeringarna och kombinera 

olika tillgångar med olika volatilitet och olika förväntade avkastningar. Det kan 

tydliggöras i en kurva (A) i figur 3.5 nedan, där den nedre delen av kurvan (förväntad 

avkastning under 4,5 % och standardavvikelse på över 22%) visar portföljer som inte är 

effektiva. Det vill säga att det är möjligt att hitta en portfölj med både högre förväntad 

avkastning och lägre risk, genom att välja en annan kombination av tillgångar. Den övre 

delen av kurvan visar kombinationer av portföljer som är effektiva. Här är det inte 

möjligt att få högre förväntad avkastning utan att också höja risken i portföljen. Var 

bland de effektiva portföljerna en investerare väljer att investera beror på hur 

riskbenägen investeraren är. En investerare som är riskavers och föredrar säkra 

investeringar väljer portföljen längst till vänster, med 4,5% förväntad avkastning och 
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standardavvikelse på 22%, medans en investerare som är beredd att ta högre risker för 

en möjlighet att få högre avkastning placerar sig högre upp på kurvan, se figur 3.5 

nedan. (Berk & DeMarzo, 2011, s.343).  

Genom att placera alla pengar på bank eller i stadsskuldsväxlar kan investeraren få den 

riskfria räntan utan någon risk. Linje B skär E(r) på den riskfria räntan. Det är möjligt 

att i sin portfölj även inkludera placeringar till den riskfria räntan, och således minska 

risken i portföljen men även den förväntade avkastningen (C delen på B linjen). I 

punkten E, har investeraren varken riskfria värdepapper eller lånat till sina 

investeringar, och till höger om E, del D, har investeraren lånat till den riskfria räntan. 

Det höjer risken linjärt, men även möjligheten till högre avkastning samtidigt som 

investeraren måste betala ränta. (Berk & DeMarzo 2011, s349- 350) 

 

 

       E(r)                                                                                                                               

12%                                                         A 
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6%                       

4% 

2%                                             D 

                     C                                                                     σ 
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Figur 3.5. Figuren visar sambandet mellan standardavvikelse, förväntad avkastning och effektiva 

portföljer. (Egen utveckling av figur av Berk och DeMarzo, 2011) 
 

 

3.9 Tidigare studier på fondförvaltares förmåga 

För att mäta fondförvaltares förmåga finns det ett antal kvoter som brukar användas, 

exempel på kvoter är Jensens alfa, Sharpe och Treynor kvoten. Författarna kommer att 

använda sig av Sharpe kvoten och Jensens alfa i den här studien. Dessa kvoter tar 

hänsyn till risknivån, se avsnitten om portföljvalsteori 4.4 och för vidare förklaring av 

risk. Eftersom en mer riskfylld investering kräver en högre avkastning än en mindre 

riskfyllt placering är prestationsmått som används för att utvärdera placeraren justerade 

för risken. 

 

3.9.1 Sharpe 

Sharpe (1966, s.121) ställde sig frågan om det är värt för investeraren att lägga ner tid 

och pengar på att försöka hitta underprissatta aktier, vilket inte är fallet om marknaden 

är effektiv. Om istället motsatsen gäller, att marknaden inte är effektiv, borde de fonder 
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som mest framgångsrikt hittar felprissatta investeringar vara de bästa (Sharpe, 1966). 

För att studera detta byggde Sharpe (1966) vidare på portföljvalsteorin och utvecklade 

ett mått för att utvärdera fonders förmåga att ge avkastning i förhållande till risknivå. 

Sharpe studerade 34 fonder mellan åren 1954 till 1963 och kunde konstatera att 

marknaden var effektiv och att de kostnader som fondförvaltarna lägger ner för att söka 

information inte avspeglar sig i bättre avkastning på de valda investeringarna i de flesta 

fallen. (Sharpe, 1966) Vidare följer en beskrivning av Sharpe kvoten. 

 

3.9.1.1 Sharpes kvot 

Punkt E, i figur 3.5, som diskuteras ovan är dock inte den bästa riskfyllda portföljen att 

kombinera med en riskfri investering. Eftersom det finns en riskfri del i portföljen är det 

möjligt att äga en kombination av riskfyllda investeringar högre upp på kurvan A, se 

figur 3.6 nedan. Där investeraren når som högst förväntad avkastning för varje ökning 

av risken, det vill säga där risken behöver öka som minst för att ge som störst effekt på 

förväntad avkastning är lutningen på linjen F som störst vilket illustreras med tangenten 

på kurvan A, punkt G.  

Lutningen på linjen genom en portfölj är Sharpe kvoten. Den räknas ut genom att ta 

portföljens avkastning över den riskfria räntan genom portföljens standardavvikelse.  

(Berk DeMarzo, 2011, s.351-352) 

 

               
          

  
                

 

Där E(Rp) är portföljens avkastning, Rf är riskfria räntan och σp är portförljens 

standardavvikelse. En brant lutning innebär stor höjning av förväntad avkastning på 

bekostnad av en liten höjning av risken, medans en flack lutning innebär en liten 

höjning av förväntad avkastning med en högre ökning av risken. Således är den bästa 

portföljen att kombinera med riskfria tillgångar den där Sharpe kvoten, vilket illustreras 

genom linjens lutning, är så hög som möjligt. Var på linjen F en investerare väljer att 

vara (det vill säga hur stor andel placeringar till riskfria räntan investeraren gör, eller om 

investeraren väljer att låna) beror på hur pass riskbenägen investeraren är. (Sharpe, 1966 

och Berk & DeMarzo, 2011, s.351-352)  

Modellen bygger på antagande att marknaden är effektiv vilket innebär att investerarna 

har all information och använder den enligt portföljvalsteorin, som presenterats tidigare 

och att det är möjligt för alla investerare att både investera och låna till den riskfria 

räntan (RF) samt att alla investerare har gjort samma bedömning av investeringars 

framtida avkastningar. (Sharpe, 1966, s.121) 

Med hänsyn till riskfria räntan och under dessa antaganden hamnar alla effektiva 

portföljer på linjen F istället för kurvan A. (Berk & DeMarzo, 2011, s352)  
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Figur 3.6. Linjen F visar var effektiva portföljer hamnar med antaganden från Sharpe. (Egen utveckling 

av figur av Berk och DeMarzo, 2011) 
 

Sharpe kvoten är en utveckling av Treynor kvoten (Sharpe, 1966) och är mycket vanligt 

förekommande för att jämföra fonder. Skillnaden mellan Sharpe och Treynor kvoterna 

är att Treynor använder varje enskild fonds betavärde som riskmått (Sharpe, 1966 

s127). För att mäta avkastningen i förhållande till betavärdet kommer Jensens alfa som 

presenteras i 3.7 och nedan att användas. 

3.9.2 Jensen alfa 

En annan tidig studie som varit mycket vanligt refererad är Jensens studie från 1968 där 

han studerar fonders resultat mellan 1945 till 1964 med hänsyn till risknivån. Jensen 

(1968) kom fram till att de 115 professionellt förvaltade fonder han studerade mellan 

dessa år i genomsnitt inte lyckades överträffa marknaden. Utan att ta med avgifterna 

lyckades vissa professionellt förvaltade fonder överträffa slumpmässigt valda portföljer, 

med samma risknivå, och andra inte. När avgifterna togs med lyckades ingen 

professionellt förvaltad fond med detta.  (Jensen, 1968, s.415)   

Malkiel undersöker fonder 1971-1991 och finner i likhet med Jensen att fondförvaltare 

inte systematiskt kan överträffa marknaden. Malkiel (1995, s.559) fann inte heller något 

samband mellan avkastning och Beta, i likhet med Fama och French (1992). Under 70-

talet fann Malkiel (1995) att fonder lyckades överträffa marknaden, under 80-talet var 

det inte längre möjligt, inte heller när avgifterna bortsågs från var det så möjligt. 

Malikel tar hänsyn till alla fonder som funnits någon gång mellan dessa år (alltså även 

de som har lagts ner) och menar på att tidigare studier underskattat effekten av att dåliga 

fonder läggs ner. (Malkiel,1995)  

Även Elton, Gruber och Hlavkas (1993) studie visar att genomsnittliga alfavärdena var 

negativa och att högre avgifter ledde till sämre prestationer, även om det inte gick att 

statistiskt säkerställa. Till skillnad från Jensen fann även Henriksson (1984) och Chang 

och Lewellen (1984) att trots avgifterna så låg investerarna på SML under 1970 talet.  
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3.10 Övriga studier på förvaltares förmåga 

Charhart, 1997 visar i sin artikel, On Persistence in Mutual Fund Performance, att dyra 

avgifter i samband med fondförvaltning och placering av tillgångar inte har en positiv 

inverkan på fondens utveckling. Forskaren menar vidare att omgivningen och pressen 

förskönar bilden av fondförvaltare (Charhart, 1997 s.81).  Farma och French (2010) 

visar att fonder som är aktivt förvaltade uppvisar ett bättre resultat brutto, innan avgifter 

kopplade till fondens förvaltning blir avdragna. Detta i jämförelse med fonder som är 

passivt förvaltade. 

Även om många studier kommer till slutsatsen att genomsnittsfonder presterar sämre än 

marknaden efter avgifterna, så finns det studier som visar att det finns vissa duktiga 

förvaltare som systematiskt har förmågan att överprestera index. Huruvida det beror på 

tur eller skicklighet studerar bland annat Kosowski, Timmermann, Wermers och White 

(2006). De kommer fram till att skicklighet, och inte tur, måste vara förklaringen till de 

10% bästa fondernas resultat. Mätt i alfa mellan 1975 och 2002. Även Chen, Jagadeesh 

och Wermers (2000) finner att förvaltare för tillväxtfonder har en förmåga, som inte kan 

förklaras som tur, att placera i underprissatta aktier. (Kosowski, Timmermann, Wermers 

& White ,2006 s.2552)  

Gruber (1996) ställer sig frångan varför investerare väljer att investera i aktivt 

förvaltade fonder istället för indexfonder, när så många tidigare studier bevisar att aktivt 

förvaltade fonder underpresterar index efter avgifter.  Grubers (1996) studie, och även 

andra visar på att aktivt förvaltade fonder som har gått bra också med hög sannolikhet 

fortsätter att gå bra. Svaret till varför fondsparare ofta väljer dyrare aktivt förvaltade 

fonder är att vissa fondsparare använder sig av denna kunskap och investerar i aktivt 

förvaltade fonder med bra historik, och betalar extra i form av högre avgifter, för att få 

del denna högre avkastning. Det finns andra grupper som investerar i aktivt förvaltade 

fonder med dålig avkastning på grund av reklam eller rådgivning av försäljare. 

Ytterligare anledningar Gruber (1996) fann var att sparare var tvingade till sparande i 

aktivt förvaltade fonder på grund av att del av deras pensionssparande var låst till dessa 

eller på grund av att de har haft fonderna länge och av skattemässiga skäl inte vill flytta 

kapital (Ibid).  

Barker (2010) studerar fondförvaltare ur ett annat perspektiv. Han likställer bra 

fondförvaltning med förmågan att kunna skilja ut och köpa företag som kommer att ha 

bra resultat på kvartalsrapporterna och sälja företag som kommer att ha dåliga resultat 

på kvartalsrapporterna innan rapporterna kommer ut. Slutsatsen blir att förvaltare kan 

förutsäga detta och säljer aktier som kommer att redovisa dåligt resultat och köper de 

som kommer att visa bra resultat.  
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4. Praktisk metod 
I det här avsnittet ges en beskrivning av de val författarna gjort genom studien, 

anledningen till dessa val och en beskrivning av hur valen kan ha påverkat utfallet. 

Syftet med detta är att läsaren ska få en förståelse varför val har gjorts som de har 

gjorts och vilka effekter detta får på utfallet. Först beskrivs val av geografiskt område, 

val av fondkategori, val av jämförelse index, val av mått och val av tidsperiod. Slutligen 

kommer författarna presentera en kritisk granskning av sekundärkällorna, 

Pensionsmyndigheten och Morningstar. 

 

4.1 Val av pensionsfonder 

Premiepensionen motsvarar den del av pensionen, i det nya svenska pensionssystemet 

som individen själv får placera i fonder.  Idag har pensionsspararen cirka 800 fonder att 

välja på till sin premiepension. Fonderna ges ut av bland annat banker och fondbolag. 

Dessa fonder skall rätta sig efter de lagar och förordningar som gäller för övriga fonder 

(Oxenstierna, 2012, s.328). Fonderna är såväl blandfonder eller generationsfonder som 

rena ränte- eller aktiefonder. Varje individ har rätt att placera sin premiepension i fem 

av de 800 fonderna (Oxenstierna, 2012, s.328-329). Studien syftar till att undersöka om 

ett urval dessa aktivt förvaltade pensionsfonders avkastning överträffar index.  Om 

studien istället hade baserats på ett urval av alla fonder som finns på marknaden hade 

utfallet kunnat se annorlunda ut. Eftersom syftet med studien är att studera just 

pensionssparande så blir urvalet lämpligt. Slutsatserna kommer dock inte att med 

säkerhet att gå att genaralisera utanför premiepensionen.     

Författarna har valt att avgränsa sig mot svenska aktiefonder som är aktivt förvaltade. 

Efter sjunde AP fonden Såfa, fonden som alla som inte har gjort något aktivt 

premiepensionsval, hamnar i, är de två fonderna i premiepensionen som är mest valda 

av pensionssparare svenska aktiefonder. (2.Pensionsmyndigheten, 2012) Bland 

aktiefonder, totalt sett, även utanför pensionssystemet, är det Sverigefonder som har den 

största fondförmögenheten. Av aktiefonders fondförmögenhet är 27 % i Sverigefonder 

(Fondbolagen, 2012). Således är en stor del av besparingar i just Sverigefonder. 

Eftersom så många individer äger dessa är det särskilt intressant att undersöka just dem.     

Författarna har studerat samtliga fonder som har kategorin ”Sverige” av fonderna i 

premiepensionsdelen, eftersom detta är de så kallade aktivt förvaltade fonderna som 

författarna har valt att studera. Författarna har för det första valt bort fonder från alla 

övriga marknader än Sverige och även Sverige i kombination med andra marknader. 

(dock kan det bland fonder som kategoriseras som svenska finnas fonder med en mindre 

andel utländska placeringar) Rena räntefonder har också valts bort. Så även Sverige i 

kombination med räntor och fonderna som kallas ”pension om mindre än X år”, 

eftersom de fonderna även har inslag av räntor i sig. Denna annorlunda komposition gör 

att de inte går att jämföra mot det index, SIXPRX, som författarna valt att jämföra 

pensionsfondernas avkastning mot. Även branschspecifika fonder och svenska 

småbolagsfonder har vi valt bort eftersom de inte heller kan jämföras mot valt index. 

Slutligen har även svenska indexfonder valts bort eftersom de inte bidrar till att uppfylla 

syftet i den här studien. Eftersom syftet är att studera hur de fonder som utger sig för att 

vara aktivt förvaltade klarar sig mot jämförelseindex är det inte intressant att inkludera 

även fonder som har som målsättning att följa index så nära som möjligt.  
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Även om flera av dessa kategorier, exempelvis andra marknader och småbolagsfonder 

skulle vara intressanta att studera finns det av bland annat tidsmässiga skäl inte 

utrymme att studera dem i den här studien.   

Många forskare visar på svårigheterna att skilja en fondförvaltares skicklighet att 

placera tillgångarna i rätt värdepapper från det som enbart är tur att göra rätt 

placeringar. Vissa hävdar att extrem avkastning på en fond enbart är tur och en slump 

(Farma & French, 2010). Av denna anledning har författarna till uppsatsen valt att ta 

med en större mängd data istället för att begränsa sig till en liten mängd. Detta för att de 

resultat som visas skall kunna bli mer generaliserbara och minska effekten av att en 

placering påverkar resultatet i lika stor grad.  

Fondernas avkastning är belastat med avgifterna. Ett problem med det är att 

transaktionskostnader kan variera över tiden på grund av faktorer som fondens position 

eller allmänna kostnader för en fonds förvaltning. På grund av detta kan aktivt 

förvaltade fonder och dess avgifter bli missvisade (Fama & French, 2010). Av den 

anledningen har författarna valt att förutom att visa hur fondernas över- eller 

underavkastning ser ut när avgifterna är avdragna, även visa fondernas avkastning när 

avgifterna mätt i TER är tillbaka lagda. Dock anser författarna att det ger en mer rättvis 

bild av fondernas förmåga att även inkludera avgifterna. Av den anledningen är Sharp 

kvoten och Jensens alfa baserat på data där avgifterna belastat fonden.  

 

4.2 Sekundärdata 

Majoriteten av den data som använts i studien har insamlats av Pensionsmyndigheten 

vilket författarna sedan fått tillgång till.  Materialet från Pensionsmyndigheten 

innehåller bland annat månadsdata på fondernas NAV kurser. Från 

pensionsmyndighetens hemsida har sedan information om bland annat fondernas 

förvaltningsavgifter, avgifter i TER, risk i standardavvikelse och historisk information 

om vilka fonder som investerare valt hämtats.  Författarna har fått anpassa 

datamaterialet för att kunna använda det som grund för uträkning av bland annat 

riskjusterad avkastning. Författarna har även delat upp det per år så det kan användas 

för att besvara syftet och undvika problem med Survivorship Bias. Survivorship Bias 

beskrivs utförligare nedan.  

 

På grund av att den här studien är baserad på data som samlats in vid ett tidigare tillfälle 

och inte är tänkt just till den här uppsatsen i första hand kan den sägas vara baserad på 

så kallad sekundärdata.  (Dahmström, 2011, s.14).  Dahmström (2011) s.126-130 

nämner en rad fördelar med att basera studier på sekundärdata. Bland annat kan 

användandet av sekundärkällor ge möjlighet att ta del av en större mängd data.  Det 

finns även nackdelar med att använda sig av sekundärdata, detta på grund av att 

innehållet kan vara inaktuellt om inte data uppdateras kontinuerligt. Vidare anses även 

att syftet med insamlingen av data kan avvika från data syftas till att använda i den nya 

studien (Damström, 2011, s.129). Författarna anser att sekundärdata till den här studien 

är aktuellt, eftersom det var uppdaterat med den senaste periodens information. Vidare 

kan det inte anses vara något problem i att data inte samlats in till just den här studien i 

första hand eftersom data är fondernas faktiska NAV kurser, avgifter och 

standardavvikelser vilket är relevanta mått för att besvara studiens syfte.   
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En kvantitativ studie skall vara av sådan art att alla de statistiska resultat som 

presenteras skall vara så informativa och så rättvist återspeglande av verkligheten som 

möjligt (Dahström, 2011 s.23). Författarna till studien anser att den data som 

Pensionsmyndigheten delgivit är tillförlitligt detta på grund av att den i huvudsak är av 

helt oberoende karaktär.  Pensionsmyndigheten har även tydliga regler på hur data skall 

insamlas vilket även det gör data mer trovärdig.  

4.3 Val av jämförelseindex 

Redan år 1985 började Affärsvärlden och Alfred Berg att upprätta index. Idag finns ett 

stort antal marknadsindex som upprättas för att investerare och andra intressenter skall 

kunna jämföra marknader och investeringsmöjligheter mot ett generellt index. Indexen 

upprättas för att återspegla till exempel en viss marknad eller branschs utveckling (SIX-

telekurs.se).  

 

4.3.1 SIXPRX 

Författarna har valt att analysera olika index för att finna de som är mest signifikant för 

att besvara studiens syfte. Framförallt har två index slutligen diskuterats, SIXRX (SIX 

return index) och SIXPRX (SIX portfolio return index). SIXRX syftar att spegla 

utvecklingen hos bolag på Stockholmsbörsen, viktat efter storleken på de bolag som 

inkluderas. Detta innebär att stora bolag kommer ha en större påverkan på index än de 

små bolagen. SIXPRX är ett index som till skillnad från föregående index tar hänsyn till 

utdelningar i bolagen, lagar för fonder (bland annat får ingen aktie får representera över 

tio procent samt bolagens storlek). Författarna valde därför att jämföra de aktivt 

förvaltade fonderna som kommer representeras i studien med index SIXPRX. Det är ett 

index som anses väl lämpat att jämföra svenska fonders utveckling mot. (SIX-telekrurs, 

2012).  

 

4.3.2 Sjunde AP fonden 

Eftersom studien har ett konsumentperspektiv anser författarna att det även är intressant 

att även jämföra fonderna mot sjunde AP fonden Såfa, som är ickevalsalternativet i 

premiepensionsdelen. Det vill säga, alla som inte gör ett aktivt val av sin premiepension 

hamnar automatiskt i den fonden (Oxenstierna 2012, s.328). Därför kan det vara 

intressant att utöver jämförelsen mot index se hur Sverigefonderna klarar sig mot sjunde 

AP fonden Såfa. Problemet är att sjunde AP fonden Såfa placerar på den globala 

aktiemarknaden, därför lämpar den sig inte att jämföra svenska aktiefonder mot. Vidare 

har den även för äldre pensionssparare viss del räntebärande papper i sig.  

(9.Pensionsmyndigheten, 2012).  

 

4.4 Den kvantitativa undersökningen 

Denna studie kommer att behandla kvantitativa variabler som även kallas numeriska 

variabler. Detta eftersom syftet är att besvara om aktivt förvaltade fonder ger högre 

avkastning än indexfonder. Den kvalitativa undersökningsmetoden diskuteras mer 

ingående i studiens teoretiska metodkapitel.  
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4.5 Val av tidsperiod  

Denna studie kommer att jämföra aktivt förvaltade fonders avkastning mot index, 

SIXPRX, avkastning under tidsperioden 2006 till och med 2011. Fondernas resultat 

kommer att studeras för var och ett av åren. Dels för att utröna om åren skiljer sig åt, för 

att kunna besvara delsyftet som ämnar undersöka hur fonderna har presterat före, under 

och efter finanskrisen. Dels för att resultatet blir mer rättvisande, eftersom problemet 

med så kallat Survivorship bias minskas.  

 

4.5.1 Survivorship bias 

Eftersom fondbolag får svårt att sälja fonder som länge har underpresterat marknaden 

till fondsparare, så tas ofta dåligt presterande fonder bort eller slås ihop med andra 

fonder. Det leder till ett problem när man studerar grupper av fonders prestationer över 

tid. Genom att de fonder som gått dåligt blivit färre och en mindre andel av 

populationen, och de som gått bra ser ut att vara fler i förhållande till alla fonder i 

populationen. Vidare finns det en vana bland stora fondbolag att start upp ett flertal 

fonder, för att efter några år utvärdera dem och ta bort de som gått dåligt och 

marknadsföra de som gått bäst. Problemet att dåliga fonder systematiskt sorteras bort 

från populationen kallas Survivorship bias. (Malkiel, 1995) Genom att undersöka flera 

kortare tidsperioder i stället för en längre så minskar sannolikheten för att dåliga fonder 

inte studeras. Författarna ser även en fördel i att använda data för en relativt lång period 

för att kunna göra resultatet mer generaliserbart. 

Författarna har gjort valet att jämföra årsavkastningen mellan fonderna och index, vilka 

är uträknade från fondernas NAV noteringar per månad. Därför är ett problem som 

kvarstår att fonder som bara funnits med vissa av månaderna eller vissa av veckorna 

under ett år inte syns i statistiken. För att se hur stort det problemet är har författarna 

studerat NAV kurserna per månad och jämfört dessa med de årsdata som författarna 

använder sig utav och som insamlats från Pensionsmyndigheten. Ett mycket fåtal fonder 

har endast funnits under en del av ett år, författarna berömmer inte att detta påverkar 

utfallet i någon större grad. Det är möjligt att resultatet hade blivit ett annat om 

dagsdata, veckodata eller månadsdata hade använts för att jämföra fondernas avkastning 

mot index. Författarna har dock valt att istället prioritera fler fonder och fler antal år, 

och bedömer inte att resultatet ser så annorlunda ut på grund av detta val. 

Ett alternativ till att jämföra årsvis hade varit att jämföra utvecklingen från år 2006 till 

2011. När man jämför längre tidsperioder får avgiften större betydelse än under korta 

tidsperioder, men genom att välja en lång tidsperiod hade problemet med Survivorship 

bias inte hanterats och studiens delsyfte rörande fondernas prestationer före, efter och 

under finanskrisen hade inte besvarats.   

4.5.2 Period kännetecknad av finanskris 

Finansiella marknader visar ständiga upp och nedgångar, det vill säga volatila 

svängningar. 2000-talet har visat på börsras under bland annat IT-krashen vid 

tvåtusentalets start, finanskrisen 2007 samt senaste europeiska skuldkrisen, för att 

nämna några (Oxenstierna, 2012, s.23-27, 44). Omvärldsfaktorer kommer ständigt 

påverka värdet av investerarens valda placeringar.  Författarna är medvetna om att 

konjunktursvängningar och omvärldsfaktorer påverkar avkastningen under den valda 
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perioden, vilket även kan komma att påverka studiens resultat.  Effekten av detta är att 

valet av tidsperiod kan komma att vara avgörande för studiens resultat.  Författarna ser, 

på grund av svängningar som orsakas av yttre faktorer, fördelar med att studera 

fonderna under en lång tidsperiod. Detta för att minska effekten av enskilda fonders 

prestation samt undvika att undersöka fondernas prestation i jämförelse med index 

under enbart upp- eller nedgångsperioder. Författarna har eftersträvat att bearbeta en 

större mängd data för att minska effekten av enskilda fonders avkastning på det totala 

resultatet. Fonderna kommer därför att studeras under en sex års period för att minska 

effekten på slutliga resultatet av extrema uppgångar eller nedgångar på den finansiella 

marknaden. Perioden som författarna valt att studera visar såväl upp- som nedgångar på 

den finansiella marknaden vilket kommer att analyseras längre fram i studien. 

Eftersom studien syftar till att undersöka förhållandet mellan index och aktivt förvaltade 

fonder där båda kommer att avspeglas i börsens utveckling har inte data under period då 

finansiella krisen var påtaglig exkluderats. Författarna anser dock att det är viktigt att 

poängtera att denna period, då finansiella krisen var påtaglig, inte avspeglar en normal 

börsutveckling.  

4.6 Hypotesprövning 

Eftersom den här studien är av kvantitativ art och utgår från teorier som ska testas i 

verkligheten har det deduktiva angreppssättet fallit sig naturligt, vilket beskrevs i den 

teoretiska metoden. Ur teorierna har ett antal hypoteser tagits fram, vilka ska testas 

empiriskt. Studiens syfte är att klargöra hur pensionsfonder som är aktivt förvaltade 

lyckas med att skapa avkastning som överstiger den avkastning som index ger, i faktisk 

avkastning och i riskjusterad avkastning. 

Därför är hypotesen följande: 

H0=Det finns ingen skillnad på fondernas avkastning och index avkastning 

H1=Det finns en skillnad på fondernas avkastning och index avkastning 

Hypotesen ovan testas avseende på faktisk avkastning, avkastning där avgifterna är 

tillbakalagda, Sharpe kvot och Jensens alfa. En signifikansnivå på 95% används, vilken 

är det vanligaste använda signifikansnivån för likande studier (Bryman & Bell, 2009, s 

269). 

Ett Student-t test är lämpligt när populationens har en fördelning som påminner om, 

men inte med säkerhet är, en normalfördelning.  (Keller, 2005, s. 260) Genom att testa 

en populations t värde kan det ses om resultaten är statistiskt signifikant, och därmed 

om resultaten är möjliga att generalisera utanför stickprovet. Eftersom studien har ett 

bortfall av vissa parametrar och eftersom det är årsavkastning som utgåtts från är den 

här studien inte helt och hållet är en totalundersökning av samtliga aktivt förvaltade 

fonder i premiepensionen.  Av den anledningen och för att få fram om det skulle vara 

möjligt att generalisera utanför premiepensionen, och till andra år, om det hade varit ett 

helt slumpmässigt urval att räknas Student-t ut:  
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Resultatet visar om utfallet beror på slumpen eller om de är statistiskt signifikant skiljt 

från noll. Det som testas är om nollhypotesen, ingen skillnad på fondernas avkastning 

och index avkastning, kan förkastas. μ sätts därför till 0, det vill säga ingen skillnad på 

fondernas avkastning och index avkastning.   är populationens medelvärde s är urvalets 

standardavvikelse och n är antalet observationer. Vid signifikansnivå på 95 procent 

förkastas nollhypotesen vid uppmätta t-värden som är större än 1,96 eller mindre än -

1,96. När nollhypotesen kan förkastas innebär det att stöd fås för alternativhypotesen 

(Keller, 2009). Att sambandet är statistiskt säkerställt innebär att resultatet med stor 

sannolikhet inte beror på slump (Bryman & Bell, 2009, s. 269). 

Statistikprogrammet SAS användes vid hypotesprövningen av Student-t. Faktisk 

avkastning, avkastning där avgifterna är tillbakalagda, Sharpe kvoten och Jensens alfa 

testades med avseende på Student-t.  Resultatet redogörs för i nästa kapitel. 

En förutsättning för att förstå hur pensionsfonder som är aktivt förvaltade lyckas med att 

skapa avkastning som överstiger den avkastning som index ger är att förstå deras 

korrelation med index. För att aktivt förvaltade fonder, som är belagda med en avgift, 

ska lyckas överprestera index måste de ge en avkastning utöver index som överstiger 

vad den tar i avgift. Om fonden är starkt korrelerad med index kommer den inte att 

kunna överprestera index om den samtidigt tar en hög avgift. En stark korrelation 

innebär att index svängningar förklarar fondens svängningar i hög grad. I kombination 

med avgiften blir det då svårt för fonden att överträffa index. För att förstå hur 

pensionsfonder som är aktivt förvaltade lyckas, är det således viktigt att förstå hur 

korrelerade de är med index. Därför testas förklaringsgraden, R
2
 (Keller, 2005 s. 698) 

där det som ska förklaras är fondens avkastning och det som ska förklara det är index 

avkastning.  

Även R2 testet är gjort i statistikprogrammet SAS och resultaten framgår i nästa kapitel.  

För att se i hur hög grad fondernas TER avgifter, betavärde, standardavvikelse och om 

det aktuella året var ett positivt eller negativt börsår, vilka är vedertagna begrepp som 

enligt teorier ibland påverkar fonders avkastning, påverkar fondernas överavkastning 

utfördes även en multipel regression i SAS.  

                        

Där Y är det som ska förklaras, och X1 och uppåt är variablerna som ska förklara Y, och 

β1 och uppåt är koefficienterna, det vill säga lutningen, eller hur mycket de förklarar Y. 

D1 är en dummyvariabel och ε är en slumpmässig felterm. (Keller s.627-630) Det som 

önskas förklaras, Y, är fondernas över eller underavkastning (avgifter tillbakalagda) och 

det som används för att förklara detta är TER avgifter, betavärde och standardavvikelse. 

Om det aktuella året var ett positivt eller negativt börsår sätts som en dummyvariabel, 

och används således också för att förklara Y. Där 2006, 2009, 2010 var positiva börsår.  

4.7 Studiens kvalitetskriterier  

De val som forskarna gjort under forskningsprocessen påverkar studiens resultat mer 

eller mindre. Författarna avser därför att diskutera de val de gjort under processen och 

beskriva möjliga felkällor och hur dessa kan komma att påverka resultatet av studien. 

Allt för att läsaren skall kunna bedöma värdet av det resultat som presenteras i slutet av 

studien (Dahmström, 2011, s.351-378).   
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4.7.1 Fel genom bearbetningsprocessen 

Fel kan uppstå när datamaterial avkodas, vid registrering av materialet eller när data ska 

bearbetas i dataprogrammet (Dahmström, 2011, s.372). Genom studien har ingen 

avkodning skett eftersom det bearbetade materialet har kunnat inhämtas direkt från 

Pensionsmyndigheten. Av denna anledning kan avkodningsfel bortses från i denna 

studie. Författarna har däremot bearbetat en stor mängd sekundärdata i Microsoft Excel 

och kört en del av resultaten i SAS. Data kunde anpassas i programmet vilket minimerar 

risken för bearbetningsfel i denna del av process. Författarna har även hanterat data 

varsamt och kontrollerat så att data som använts inte fallit bort eller av någon anledning 

ändrats vid beräkningar i studien allt för att minimera risken för bearbetningsfel vid 

omarbetningen i datorn.  

4.7.2 Bortfall genom studien och bortfallsanalys 

Bortfallsfel kan uppstå vid studier av statistisk karaktär. Bortfall kan definieras som 

enheter som avser att inkluderas och är inom studiens rampopulation men av någon 

anledning inte kunnat inräknas i materialet eller som inte kan behandlas på grund av 

avsaknad av data (Dahmström 2011, s.355-367). Bortfallet kan delas in i objektbortfall 

och variabelbortfall (Dahmström, 2011 s.354). Objektbortfall i denna studie skulle 

innebära att det helt saknas data om en eller flera av pensionsfonderna vilket medfört att 

de inte kan ingå i studien. Med variabelbortfall menas att det saknas data, över en eller 

flera pensionsfonder, för delar av den tid som studien syftar att undersöka. 

Studien avser att studera pensionsfondernas avkastning i jämförelse med index, 

SIXPRX under tidperioden 2006 till 2011. Nya pensionsfonder har under den studerade 

perioden tillkommit medan andra av olika anledningen inte förts data över under den 

studerade perioden.  Författarna har därför uppfattat bortfallsfel. Detta på grund av att 

det inte funnits fullständig information om alla pensionsfonder över den studerade 

perioden. Författarna har i första hand valt att inkludera den data som finns tillgänglig 

och försökt att undvika att exkludera fonder som saknar fullständig data över den 

studerade perioden. Eftersom syftet med studien är att se om det är lönsamt för en 

pensionssparare att använda sig av aktivt förvaltade fonder och om aktivt förvaltade 

fonder genererar högre avkastning än index har det varit viktigt att inkludera stort antal 

pensionsfonder. Studien syftar inte till att peka ut specifika fonder som har presterat bra 

utan enbart jämföra aktivt förvaltade fonder med index. Detta har gjort det möjligt att 

inkludera fonder som det saknas fullständig data om för hela perioden. Författarna har 

på grund av att antalet fonder varierar mellan olika år valt att presentera andelen av 

pensionsfonderna i förhållande till index.  

Författarna har i så hög grad som möjligt undvikit att exkludera fonder som saknar 

information om vissa beståndsdelar, när information saknas för att beräkna en kvot har 

fonden endast uteslutits för beräknandet av den aktuella kvoten. I de delar där 

information om någon beståndsdel för att räkna ut kvoter har försvunnit upplyses 

läsaren om detta. Denna metod används för att minska konsekvensen av bortfallet.  

Om data från vissa delar av populationen inte studeras uppstår ett bortfall, som kan 

studeras närmare (Bryman & Bell, s 112) För fyra av fonderna saknas uppgifter om 

avgift, således kan deras avkastning med avgifterna tillbakalagda inte beräknas. För 15 

av fonderna saknas uppgift om standardavvikelse, därför kan inte deras Sharpe kvot 



34 

beräknas. Samtliga 4 fonder som inte har uppgift om avgift har inte heller uppgift om 

standardavvikelse och är följande: 

År Fondens namn  Avk. jfr index                   Avk. i % 

2006 Spiltan Aktiefond Stabil Bättre än index                  31% 

2006 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige Sämre än index                 27% 

2007 Spiltan Aktiefond Stabil Bättre än index                  -2,4% 

2008 Spiltan Aktiefond Stabil Bättre än index                 -30% 

 

Det är inte möjligt att uttala sig med säkerhet hur bortfallet påverkat resultatet, eftersom 

den bortfallna variabeln är okänd. De andra variablerna påverkar dock också utfallet och 

har därför viss betydelse, därför beskrivs nedan de variabler som författarna har 

kännedom om, så att läsaren kan få en förståelse för bortfallets eventuella påverkan.   

Beräkningen av avkastning med avgifter tillbaka lagda kan år 2006 antas ha mycket 

liten påverkan på utfallet, eftersom en av fonderna uppvisade bättre och en sämre 

avkastning än index. Eftersom endast en fond har fallit bort 2007 och 2008 borde inte 

heller det ha så stor påverkan. Det är inga större värden som uteblivit, så för totala 

utfallet på avkastningen utan avgifter borde inte bortfallet ha så stor betydelse.  

Följande fonder saknar uppgift om standardavvikelse: 

År  Fondens namn Avk. jfr index                                 Avk. i %  

2006 Spiltan Aktiefond Stabil Bättre än index                                    31% 

2006 SwedbankRoburEthica Miljö Sverige Sämre än index                                   27% 

2006 Danske Invest Sverige Fokus Sämre än index                                   28,5% 

2007 Spiltan Aktiefond Stabil Bättre än index                                     2,4% 

2007 Evli Sverigefond,  Sämre än index                                   -5%  

2007 Danske Invest Sverige Fokus Sämre än index                                   -9%  

2008 Spiltan Aktiefond Stabil  Bättre än index                                   -30% 

2008 Spiltan Aktiefond Dalarna  Bättre än index                                   -38%   

2008 Evli Sverigefond  Bättre än index                                   -37%  

2009 Spiltan Aktiefond Dalarna  Bättre än index                                    71%  

2009 Spiltan Aktiefond Småland  Bättre än index                                    61% 

2010 Spiltan Aktiefond Småland  Sämre än index                                   24% 

2011 Scientia Sverige  Bättre än index                                   -11%  

2011 Systematiska Sverige  Sämre än index                                  -16%  

2011 Carnegie Swedish Large Cap Sämre än index                                  -19% 

 

För Sharpe kvoten skulle eventuellt resultaten för år 2006, 2007, 2010 och 2011 kunna 

se lite sämre ut för fondförvaltarna utan bortfallet eftersom det i huvudsak är sämre 

fonder som fallit bort dessa år. 2008 och 2009 skulle dock resultatet kunna tänkas se 

bättre ut eftersom det är bra fonder som fallit bort dessa år. Intressant då är att 2008 

skulle bli ett än bättre år för fondförvaltarna. Den extrema överrepresentationen av 

dåliga fonder skulle minska något år 2009.  
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Sett till hela tidsperioden är det i stort inga extrema värden på avkastning som har fallit 

bort, frånsett år 2009. Och det är i stort sett lika många bra som dåliga som har fallit 

bort. Således kan man anta att bortfallet inte har så stor betydelse. 

Eftersom det inte är möjligt att uttala sig om de bortfallna parametrarna kan det dock 

inte sägas med säkerhet hur utfallet hade sett ut utan bortfallet 

4.7.3 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet är ett begrepp för graden av tillförlitlighet i mätningarna som är gjorda i en 

studie. En studie med hög reliabilitet skall visa samma resultat om studien upprepas 

med samma data (Backman, 1998, s.37-38). Författarna anser att studien håller en 

reliabilitet och det reslutat som författarna kommit fram till i studien är möjlig att 

replikera. Detta på grund av den data som använts är från sekundärkällor och även 

historisk data som kan vara tillgängliga för intressenter. Författarna har även eftersträvat 

att återge tydligt hur studien är utförd vilket är en förutsättning för att studien skall 

kunna replikeras. I uppsatsens sista kapitel beskrivs reliabiliteten ytterligare. 

Författarna har använt sig av formler och beräkningar som är vanligt förekommande 

inom den finansiella sektorn och inom det valda ämnesområdet. Formlerna presenteras 

och diskuterades i studiens teorikapitel för att göra läsaren uppmärksam på hur 

resultaten har tagits fram. Detta anser författarna är en förutsättning för replikerbarhet. 

Författarna har vid beräkningar gjort kontroller för att säkerställa att formeln använts 

rätt samt att de värden som ingår i formeln stämmer överens med den data som 

författarna har tillgång till.  

4.7.4 Mätfel  

Mätningsfel kan definieras som skillnaden mellan det resultat som framkommit i 

studien och det verkliga resultatet (Dahmström, 2011, s.368). Vid mätningar i studier 

kan två typer av mätningsfel konstateras. Dahmström, (2011) delar in dessa fel i 

systematiska och slupmässiga fel.  Slumpmässiga fel beaktas som den variation som 

uppstår om samma, oförändrade element mäts med samma förutsättningar. Det är 

fördelaktigt om variationen mellan dessa mätningar är små eller obefintliga.  

Författarna har valt att granska den data som presenterats i resultatet och jämfört den 

data som behandlats med ursprungskällan. Författarna har även valt att upprepa 

beräkningar för att minimera risken att slumpmässiga mätfel uppstår (Dahmström, 

2011,s.368).   

Det är även önskvärt att det som avses att mätas i studien faktiskt är det som mäts, det 

vill säga att studien håller hög validitet.  För att studien skall uppnå hög validitet är det 

viktigt att lämpliga mått använts för att mäta en egenskap eller fenomen (Dahmström 

s.368). Om mätprocessen inte är relevant eller lämpligt uppstår systematiska fel. Dessa 

fel kan inte korrigeras genom att upprepa samma mätning flera gånger. Författarna har 

varit noga vid valet av formler för att uppnå hög validitet och minska risken för 

systematiska fel (Dahmström, 2011, s.368-371). Slutlig beskrivning av studiens validitet 

finns i sista kapitlet.     
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4.7.5 Generaliserbarhet 

Författarna eftersträvar generaliserbarhet genom studien och att göra studieprocessen 

oberoende av författarna. Yin (2007) visar att generaliserbarheten för en studie kan 

delas in i olika grupper, statistisk generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet. De 

olika grupperna syftar till att uppnå generaliserbarhet men av skilda slag. Författarna 

anser att studien till stor del uppfyller de som kan klassas som statistisk 

generaliserbarhet.  

Studien syftar till att uppnå statistiska generaliserbarheten genom den kvantitativa 

undersökningsmetoden som författarna använder sig av (Yin, 2007, s.51-53). 

Generaliserbarheten upplevs starkare i kvantitativa studier jämfört med kvalitativa 

studiemetoder. Generaliserbarheten uppnås genom att resultatet kan tillämpas på andra 

situationer eller grupper inom ämnesområdet (Bryman & Bell, 2005,s.100-101). 

Författaren anser att studien kan vara användbar för att ge vägledning, för svenska 

investerare vid valet av svenska pensionsfonder. Författaren anser även att studiens 

resultat kan ge en bild för hur aktivt förvaltade fonder presterar i förhållande till den 

generella marknaden vilket illustreras i jämförelsen med index SIXPRX (Yin, 2007, 

s.28, 53; Kvale, 2009, s.285). Författarna anser att ytterligare studier kan genomföras i 

syfte att säkerställa studiens resultat och bidra till att öka den statistiska 

generaliserbarheten (Ibid). Resultatet har med fördel även kunnat replikeras för att 

säkerställa den statistiska generaliserbarheten ytterligare.    

Studien innehåller en relativt stor mängd data. Detta för att författarna anser att 

resultatet blir mer generaliserbart om många fonder analyseras under en förhållandevis 

lång period. Studiens generaliserbarhet kan diskuteras vidare. Författarna har 

eftersträvat att använda sig av en stor mängd data men begränsat studien till 

pensionsfonder på den svenska marknaden. Studiens resultat går därför att generalisera 

till den svenska marknaden men dock inte gällande andra marknader utanför Sverige. 

Detta eftersom de olika marknaderna ser mycket olika ut samt att ett annat jämförelse 

index hade varit nödvändigt. I det sista kapitlet beskrivs studiens generaliserbarhet 

ytterligare.    

4.8 Källkritik 

Att vara källkritisk och välja de källor som är relevanta är viktigt i utformandet av en 

studie (Ejvegård, 2009, s.71,72), vilket författarna haft i åtanke vid bearbetningen av 

studien. Studiens data har som framgått i studiens tidigare kapitel delgivits från 

pensionsmyndigheten. Som nämnt ovan anser författarna att pensionsmyndigheten är en 

tillförlitlig källa. Detta eftersom pensionsmyndigheten är en myndighet i syfte att vara 

objektiva inför den svenska befolkningen. Pensionsmyndigheten är oberoende och har 

inte något intresse av att få fonderna att se bättre ut än vad de faktiskt är, vilket 

fondbolag kan ha. Författarna har dock kontrollberäknat uppgifter och jämfört kurser 

mot fondbolagens hemsidor samt på den oberoende hemsidan Morningstar.se, för att 

försäkra sig om att uppgifterna är riktiga. Som grund för att beräkna den riskfria räntan, 

som används för att beräkna riskjusterad avkastning, är data hämtat från SCB, och 
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datamaterial för index, SIXPRX är hämtat från fondbolagen.se, vilket är fondbolagens 

förening
*
. Även dessa bedöms som tillförlitliga källor av författarna. 

Efter att ha valt ämnesinriktning och läst diverse litteratur, forskningsrapporter och 

mätningar av fonders prestation konstaterade författarna att det fanns några 

prestationsmått som var ständigt förekommande inom det valda finansområdet. Dessa 

prestationsmått var Jensens alfa, Sharpes kvot och Treynors kvot. Måtten har förklaras i 

studiens teoridel, delvis med hjälp av teorierna Moderna portföljteorin, CAPM och 

Effektiva marknadshypotesen. Nedan följer en kritisk granskning av teorierna som 

beskrivits teorikapitlet. Anledningen till att kritiken lyfts fram är att göra läsaren 

medveten om teoriernas begränsningar.  

Capital Asset Pricing Model är en modell som använts flitigt i såväl forsknings- som 

utbildningssyfte. Farma och French (1996) riktar i sin studie, The CAMP is Wanted 

Dead or Alive, dock kritik mot CAPM. I studien konstruerar de portföljer med 

historiska värden och analyserar hur väl CAPM lyckas med att beräkna den förväntade 

avkastningen. Resultatet av studien var att CAPM i många av fallen misslyckades med 

att beräkna avkastningen vilket resulterade i att de riktade stor kritik mot 

beräkningsmodellen. De visade i studien att betavärdet i värdepapperen saknade 

samband med dess avkastning vilket ansågs som anledningen till de misslyckade 

beräkningarna (Farma & French, 1996).  Som grund till CAMP görs även antagandet att 

avkastningen på värdepapper är normalfördelad. Forskare som studerat CAPM anser att 

antagandet är missvisande. Efter att studerat marknaden finner det att svängningarna på 

marknaden är större än vad som kan anses vara normalfördelad (Mandelbrot, et al, 

2005). Med bakgrund i detta antagande visar de på att effekten av detta ger ett 

missvisande resultat. Forskare anser även att CAPM inte på ett tillräckligt sätt beskriver 

avkastningen hos en fond. Det riktas även kritik mot antagandet att alla intressenter på 

marknaden har tillgång till samma information och att investerare i alla fall agerar som 

riskaversa. Kritikerna anser att det finns investerare som är beredda att betala för att ta 

risker.   

Kritiken som riktas mot Sharpe kvoten är även där främst mot de antaganden som ligger 

bakom teorin. Bland annat att investerare är riskaversa vilket forskare anser misstämmer 

med verkligheten. Detta medför att skevhet och toppar inte tas i beaktad i måttet 

(Harvey & Siddique, 2000).  Kritik kan även riktas mot att använda Sharpe kvoten på 

olika fondtyper för att jämföra dessa. En räntefonds Sharpe kvoten kan vara lika hög 

eller låg som en aktiefonds kvot. Detta pågrund av att en räntefond med låg avkastning 

och låg risk kan visa samma kvot som en aktiefond med hög avkastning och hög risk 

(Oxenstierna, 2012. s.46). Fenomenet medför att det kan anses fördelaktigt att jämföra 

fonder med likande fonder. Författarna anser att ovanstående problematik kommer att 

vara försumbart i denna studie. Detta pågrund av de urval av fonder som ligger till 

grund för studiens resultat. Vidare bör Sharpe kvoten användas på samma marknader, 

därför ser författarna fördelar med att begränsa studien till fonder på den svenska 

marknaden.  

                                                 
*
 Fondbolagens förening är en organisation som verkar för att främja den fondverksamhet som bedrivs i 

Sverige. Organisationens uppgift är att stå upp för andelsägarnas intresse gentemot bland annat 

myndigheten. Fondbolagens förening ger även ut riktlinjer och uppmaningar till fondbolag (Oxenstierna 

2012, s.154). 
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Jensens alfa är en modell som delavis är baserad på CAMP vilket medför att den kritik 

som riktas mot CAPM även riktas mot den. Jensens alfa mäter selektivförmågan hos 

fonder. Ferson och Schadt (1996) anser att Jensens Alfa bör kombineras med andra 

modeller vid jämförelse mellan fonder och fonders avkastning för att få användbara 

reslutat.  

Trots kritiken mot teorierna används de teorier som ingår i studien flitigt av forskare 

och även inom undervisning och klassas som klassiska inom ämnesområdet (Pedersen 

& Satchell, 2000). Författarna har noga studerat teorierna och även likande mått för att 

finna de som är mest relevanta för att besvara studiens syfte och funnit att trots kritiken 

är Sharpe kvoten och Jensens alfa de mest lämpade. Författarna anser dock att det är 

viktigt att vara medveten om att det kan finnas brister i teorierna, och vill göra läsaren 

uppmärksam på detta inför studiens resultat- och analyskapitel.  
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5. Empiriska resultat och analys 
Efterföljande text kommer att innehålla sammanställningar av den data som författarna 

har insamlat. Data kommer att sammanställas i resultatdelar som sedan analyseras. 

Resultaten kommer att analyseras genom modeller och teorier som beskrivits och 

diskuterats i tidigare kapitel. Avsnitt inleds med en presentation av de pensionsfonder 

som ingått i studien. Efter det kommer en beskrivning av marknadens utveckling de 

studerade åren. Sedan redovisas fondernas avkastning jämfört mot index per år och hur 

storleken på över- och underavkastningen har fördelat sig 2006 till 2011. Sedan 

redovisas samma sak fast hur avkastningen hade sett ut utan avgifter. Efter det 

redovisas fondernas riskjusterade avkastning mätt i Sharpe-kvot och Jensens alfa, också 

per år och hur den har fördelat sig 2006 till 2011. Sedan följer beskrivning av 

fondernas korrelation till index och övriga parametrar.    

5.1 Populationens avkastning 2006 till 2011  

Författarna har samalt in data över ett antal pensionsfonders prestation mellan perioden 

2006 och 2011. De studerade fondernas avkastning har studerats för var och ett av åren. 

Detta för att undvika problem med bortfall av fonder som endast existerat endast några 

av åren, så kallat Survivorship bias. De fonder som analyserats under perioden, 

uppdelad per år är, 39 till 42 stycken. Anledningen till att det finns en variation i antalet 

fonder mellan olika år är att vissa fonder har sin start under perioden medan andra 

avvecklas under den valda perioden. På grund av att antal fonder varierar delvis från år 

till år kommer vissa resultat att presenteras i andelar av det totala antalet för att kunna 

jämföra pensionsfondernas prestation från år till år med index, SIXPRX. Författarna har 

valt att presentera diagram och analyser där de fonder som saknar data under delar av 

perioden exkluderas. Detta för att underlätta jämförelsen mellan de olika åren samt 

undvika att tabeller och diagram blir missvisande. De fonder som har fullständig data 

under hela den studerade perioden är 33 stycken.  För vissa undersökningar saknas 

information om vissa beståndsdelar. När så är fallet upplyses läsaren om detta.  Hur data 

behandlas och hur urvalet skett framgår närmare i studiens metodkapitel 

Figur 5.1 nedan illustrerar de studerade pensionsfondernas procentuella nettoavkastning 

under den valda perioden. Det vill säga fondernas verkliga avkastning, efter alla 

kostnader och avgifter är avdragna. Längst till vänster syns avkastningen av index, 

SIXPRX som pensionsfondernas avkastning jämförs med. Eftersom studien innehåller 

ett stort antal fonder har dessa delats upp på två bilder, 5.1 och 5.2, indexavkastningen 

finns representerat i båda bilderna. Många av de pensionsfonder som analyserats följer 

index, SIXPRX svängningar.  Andelen av fonderna som presterar bättre respektive 

sämre än fonderna kommer att visas närmare i nästa del av detta kapitel. 

Förvaltare till de aktiva pensionsfonderna eftersträvar att placera kapitalet så att de 

överträffar fondernas jämförelseindex. Vilken avkastning fonden genererar påverkas 

dels av hur aktiemarknaden utvecklas men även av fondförvaltarens egna intuition och 

beslut (Oxenstierna, 2012, s.39,40).  

I diagrammet 5.1 kan pensionsfonder med klart avvikande avkastning urskiljas. Till 

exempel Didner och Gerge Aktiefond har under år 2009 visat avkastning med drygt 82 

procent vilken är drygt 29 procentenheter över index avkastning.  Didner och Gerge är 

även den PPM fond som många pensionssparare väljer på grund av den historiska 

avkastningen fonden genererat (aktiespararna.se). Gustavia Davegårdh Sverige är 
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exempel på en fond som år 2007 presterat en bra bit under index, fondens avkastning 

var -10,78 procent medan index avkastning var -2,56 procent. 

Under två år, 2008 och 2011 levererade alla fonderna, inklusive index negativ 

avkastning. År 2007, hamnade majoriteten av fonderna under minus strecket gällande 

avkastningen.  Endast fyra fonder levererade positiv avkastning till investerarna. 

Avkastningen som de fyra fonderna genererade var i intervallet 0,46% till 2,86%, en 

relativt svag positiv avkastning.  De resterande tre åren, 2006, 2009 och 2010 har alla 

fonder som ingår i studien visat på positiv avkastning.  

 

Figur 5.1 Bild över avkastning under år 2006-2011. Bilden visar pensionsfonder som är aktivt förvaltade, 

hur avkastningen varierar från år till år samt i jämförelse med index, SIXPRX avkastning som illustreras 

av den oragna linjen som är den sista stapeln. Avkastningen är angiven i procent. 
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Figur 5.2. Bild över avkastning under år 2006-2011. Bilden visar pensionsfonder som är aktivt förvaltade, 

hur avkastningen varierar från år till år samt i jämförelse med index, SIXPRX, avkastning som illustreras 

av den ljusblå stabeln längst till höger för respektive år. Avkastningen är angiven i procent. 

 

Genom diagrammet kan variationer i fondernas avkastning under den studerade 

tidsperioden skönjas så även att pensionsfondernas avkastning till stor del tycks följa 

index avkastning.  Med vissa undantag som angivits ovan. Variationerna kan förklaras 

genom de faktorer som påverkar fondernas avkastning till exempel vilka värdepapper 

som ingår i fondportföljen, samt hur dessa är diversifierad på inom olika branscher och 

marknader. Fondernas avkastning påverkas av hur den svenska marknaden utvecklas 

vilket diskuteras närmare i studiens kommande del. För att se fondernas exakta 

avkastning, se tabeller i appendix A. 

5.2 Marknaden 2006-2011 

Historisk data visar att den svenska marknaden under de senaste decennierna uppvisat 

såväl upp- som nedgångar (Oxenstierna, 2012 s.20-21). Det varaktiga börsras, som var 

det största fallet i historien, som resulterade i den finansiella kris som även svenska 

investerare fick erfara kan urskiljas i den graf (se figur 5:3 nedan) över hur index 

SIXPRX utvecklas under den valda tidsperioden. Finanskrisens utbrott härleds många 

gånger till den Amerikanska marknaden och mer specifikt de tvivelaktiga bostadslån 

som Amerikanska bankerna utlovade till sina kunder med dålig betalningsförmåga. En 

våg av bland annat fallande boendekostnader och osäkerhet om tillgångar skapade 

osäkerhet på den amerikanska finansiella marknaden som sedan även kom att påverka 

stora delar av världsmarknaden (Ekonomifakta, 2012).  Den svenska marknaden har 

enligt analyser och historik inte drabbats lika hårt som den Amerikanska marknaden 

vilket kan härledas till Svenska bankernas mer restriktiva inställning till bland annat lån. 

Under perioden juli 2007 till oktober 2008 visade Stockholmsbörsen dock på en tydlig 

nergång (Svenska dagbladet, 2012). Börsen nedgång var 42% under år 2008 

(Oxenstierna, 2012, s.24-25).  Börsens nedgång hade sin start redan i juli 2007 och mätt 

över perioden, 2007 och 18 månader framåt, var börsfallet 53% (Oxenstierna, 2012, 
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s.25). Detta kan även bekräftas genom figur 5.1 och 5.2 där pensionsfondernas 

avkastning är negativ vilket kan vara en effekt av den finansiella kris som var påtaglig 

på marknaden. Det har länge funnits ett förtroende mellan den enskilda investeraren och 

marknadens olika aktörer. Under den finansiella krisen rubbades dock detta förtroende 

något vilket resulterade i att investerare flyttade sina pengar eller sökte sig till andra 

sparformer än fonder och framförallt annat än aktiefonder (Oxenstierna, 2012, s. 28-32). 

Med tiden stabiliserades marknaden och volatiliteten minskade från de tydliga 

svängningarna under finanskrisen till att bli mer stabil under 2009. Detta resulterade i 

att marknaden började återfå sitt förtroende och en positiv trend blev tydlig under 2009 

och 2010 vilken även kan konstateras genom att studera figur 5.1, 5.2 samt index 

utveckling i figur 5.3 och index standardavvikelse i figur 5.4 nedan. Se appendix B för 

tabell över avkastningen för SIXPRX. 

 

 

Figur 5.3. SIPRX index utveckling under den studerade perioden, 2006-2011.  

 

 

ÅR σ 

2006 15,06488 

2007 13,20444 

2008 27,92225 

2009 23,59245 

2010 16,0013 

2011 17,27061 

Figur 5.4 SIXPRX standardavvikelse baserat på 12 månader, mellan år 2006-2009 
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5.3 Historisk jämförelse mellan aktivt förvaltade fonder och index 

Figur 5.4 nedan visar hur de fonder som ingår i studien har presterat i förhållande till 

index. Författarna har inte uteslutit de fonder som saknar data för hela den period som 

visas i diagrammen. Detta för att ha så stort antal pensionsfonder att jämföra mot index 

för att få en så generell bild som möjligt av pensionsfondernas avkastning i förhållande 

till index. Några av de fonder som använts i sammanställningen finns inte data över 

under hela tidsperioden 2006-2011. Detta kan bero på faktorer som bland annat att nya 

fonder tillkommer under perioden medan andra läggs ned. Detta resulterar i att antalet 

fonder som jämförs mot index inte är samma antal genom hela den valda tidsperioden. 

Författarna har därför valt att visa fonderna i andelar istället för antal för att göra 

materialet lättare och mer överskådligt att jämföra. I diagrammet nedan har en 

jämförelse mellan fondernas nettoavkastning jämförts med index.  

Figur 5.5 visar att det endast är under år 2008 och 2009 som de aktivt förvaltade 

pensionsfonder har en högre nettoavkastning än index. Resterande fyra år, lyckas inte de 

aktivt förvaltade fonderna överträffa index med högre avkastning. Under år 2006 hade 

drygt 71% av pensionsfonderna sämre avkastning än index. Under de tre efterföljande 

åren är andelen av pensionsfonder som presterar bättre och sämre mer lika fördelade. De 

senaste åren som ingår i studien, 2010 och 2011, syns en tydlig skillnad mellan andelen 

av pensionsfonderna som presterar bättre respektive sämre avkastning än index. År 

2011 är det endast 10% av de analyserade pensionsfonderna som har en högre 

avkastning än indexfonderna.   

Att andelen av fonderna som presterar bättre än index är färre, mätt över den valda 

tidsperioden, kan förklaras med den forskning och de teorier som presenterats tidigare i 

studien. Enligt den effektiva marknadshypotesen är marknaden effektiv vilket betyder 

att det pris som finns på marknaden avspeglar tillgång och efterfrågan vilket medför att 

enskilda individen eller fondförvaltaren har svårt att överträffa marknaden. Särskilt 

svårt har fondförvaltarna att överträffa marknaden när, som här, även avgiften tagits 

hänsyn till.  

 

 

Figur 5.5 Avkastning sämre eller bättre än index. Bilden visar hur många procent av fonderna som har 

uppvisat sämre respektive bättre avkastning än index SIXPRX åren 2006 till 2011.  
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Figur 5.6 nedan visar tydligare att de studerade pensionsfonderna tenderar att generera 

avkastning som är strax under index avkastning. För att urskilja hur mycket 

pensionsfondernas avkastning skiljer från index över den valda perioden har författarna 

sammanställt över- respektive underavkastningen för varje år 2006 till 2011 i 

nedanstående diagram. Efter x-axeln syns hur mycket pensionsfondens avkastning 

skiljer sig från index avkastning det aktuella året. Sammanställningen visar att 

avkastningen är normalfördelad. Medelvärdet är -1,03, och det är totalt 157 

pensionsfonder som har underpresterat index och 88 pensionsfonder som har 

överpresterar index under respektive år 2006 till 2011.  

Ett Student-t test visar att resultatet är statistiskt signifikant skiljt från noll. Författarna 

kan således konstatera att det med stor sannolikhet inte beror slumpen att fondernas 

resultat fördelat sig enligt nedan (se Appendix C, SAS test av Student-t, 95 procentig 

signifikansnivå). 

I normalfördelningskurvans svansar finns det extremvärden. Extremvärdet som visar på 

en överavkastning på nästan 30 är Didner & Gerge Aktiefond under år 2009, som 

beskrevs ovan och även syns i diagram 5.1. Det låga extremvärdet med en 

underavkastning på nästan -26 är Danske Invest Sverige Fokus under år 2010. Fonden 

avkastade detta år 1,3% samtidigt som SIXPRX avkastade nästan 27 %.  

 

 

Figur 5.6. 2006 till 2011 under/överavkastning. Bilden visar pensionsfondernas över- respektive 

underavkastning i förhållande till index SIXPRX det aktuella året. Sammanställningen av resultatet 

illustrerar en normalfördelning.  

5.4 Jämförelse mellan index och aktivt förvaltade fonder utan avgifter 

Eftersom syftet med uppsatsen bland annat är att studera hur fonder som är aktivt 

förvaltade lyckas med att skapa avkastning överstigande index, och vilken rabatt som är 

nödvändig att ge i premiepensionsdelen för att de aktivt förvaltade fonderna ska 

överträffa eller gå jämt med index har författarna valt att göra en sammanställning av 

fondernas avkastning utan att fondernas TER avgifter dras av från den avkastning som 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -8 -7 -6 -5 -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

A
n

ta
l f

o
n

d
e

r 

Under-/ överavkastning  

2006 till 2011 under/överavkastning   



45 

fonden genererar till investeraren. Motivet till detta är att det är intressant att göra en 

jämförelse mellan den aktivt förvaltade pensionsfonden utan att fondens 

förvaltningsavgift påverkar avkastningen. För att investeraren skall få samma 

avkastning i den aktivt förvaltade fonden bör fondens avkastning täcka den avgift som 

investeraren betalar för att få sina tillgångar aktivt placerade. För att investeraren skall 

tjäna på investering i aktivt förvaltade fonder måste även förvaltaren skapa en 

avkastning som dels täcker avgiften men även några procentenheter över denna.  

Jämförelsen utan att inkludera förvaltningsavgiften visar fondförvaltarens faktiska 

prestation i jämförelse med index, och är därför även relevant att studera för att se hur 

effektiv marknaden är. Genom att studera över- respektive underavkastningen utan 

avgifter kan en fingervisning om hur stor en rabatt i premiepensionsdelen behöver vara 

för att index inte ska underpresteras ges.   

Genom att jämföra andelen av pensionsfonder som slår index med avgiften inkluderad 

se figur 5.5, med figur 5.7 nedan där avgiften inte är med räknad i den totala 

avkastningen kan förvaltarens förmåga att slå index konstateras. Figur 5.4 visar att det 

endast är år 2008 och 2009 som andelen av de aktivt förvaltade fonderna lyckas 

överträffa index. När avgifterna är borttagna från den totala avkastningen lyckas 

andelen aktivt förvaltade fonder generera högre avkastning i jämförelse med index tre 

av de sex åren. Andelen av de pensionsfonder som presterar bättre respektive sämre än 

index visar sig även variera mindre i jämförelse med om avgiften är inkluderad.  

  

 

Figur 5.7. Avkastning utan avgifter sämre eller bättre än index. Diagrammet illustrerar den avkastning 

som de aktivt förvaltade pensionsfonderna genererar utan avdrag för TER avgifter. 

I figur 5.8 sammanfattas åren 2006 till 2011 utan TER avgifter. Pensionsfondernas 

avkastning över eller under indexs avkastning det aktuella året visas på x-axeln och 

antalet fonder med den över- eller underavkastningen visas på y-axeln. I likhet med 

figur 5.6 uppvisar diagrammet nedan en normalfördelning, men är här förskjuten så att 

den är normalfördelad runt noll. Linjen visar 0, det vill säga ingen skillnad på index och 

fondernas avkastning. Det är 121 fonder som uppvisar en underavkastning, och således 

underpresterar index, och 120 fonder som uppvisar en överavkastning och således 

överpresterar index, när avgiften inte räknas med. Överavkastningen dessa år är i 
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genomsnitt 0,18. Eftersom normalfördelningskurvan är förskjuten så är extremvärdena 

de samma som beskrevs till figur 5.6. Ett bortfall på 4 fonder som saknade uppgift om 

avgift, är borttagna ur populationen.  

Ett Student-t test av fondernas över-/underavkastning när avgifterna är tillbakalagda är 

inte signifikant skild från noll (se appendix C). Således kan författarna konstatera att det 

inte kan bevisas någon skillnad i avkastning på index och fonderna.  

Detta kan analyseras som att det är i stort sett lika många pensionsfonder som 

underpresterar index som överpresterar index, när avgiften bortses från. Baserat på den 

informationen kan marknaden bekräftas vara effektiv. Den historiska informationen och 

ny finansiell information justeras snabbt in i priset på aktierna som finns på marknaden 

som fondförvaltarna har att välja bland så att det blir omöjligt för en enskild förvaltare 

att systematiskt överträffa index.  

Eftersom TER avgifterna är borttagna och pensionsfonderna trots det inte lyckas 

överprestera index är det svårt att tänka sig att en rabatt som idag minskar 

förvaltningsavgiften med cirka hälften skulle hjälpa till att lyfta upp de aktivt förvaltade 

fonderna så de presterar jämt med index. Detta eftersom rabatten är cirka hälften av 

förvaltningsavgiften, och i det här diagrammet är hela TER avgiften bortplockad, det 

vill säga en större mängd olika avgifter än bara förvaltningsavgiften, som rabatten ges 

på, är här bortplockade.     

 

Figur 5.8. 2006 till 2011 under/överavkastning utan avgifter. Pensionsfondernas över- respektive 

underavkastning i förhållande till index SIXPRX det aktuella året. Utan avgifter (TER). 

Sammanställningen av resultatet illustrerar en normalfördelning.  

5.5 Riskjusterad avkastning 

Måtten som brukar användas för att mäta placeringars riskjusterade avkastning 

presenterades i teoriavsnittet. Här redovisas resultatet av uträkningen av fondernas 

Sharpe kvoter och Jensens alfa.   
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5.5.1 Sharpe-kvot 

Sharpe kvoten visar hur mycket avkastning utöver den riskfria räntan fonden ger, i 

förhållande till hur stor risk fonden tar. Risken mäts i standardavvikelse baserat på de 

senaste 36 månaderna. Bättre fonder har en hög Sharpe kvot och sämmre fonder har en 

lägre Sharpe kvot. Fondernas Sharpkvorer över eller under indexs sharpkvot för åren 

2006 till 2011 framfår av diagramen nedan.  

 

Författarna ser i figur 5.8 att år 2006, 2007, 2009, 2010 och 2011 så har de studerade 

fonderna uppvisat en sämre riskjusterad avkastning i form av Sharpe kvot än index för 

det aktuella året. År 2008 har dock fonderna en bättre riskjusterad avkastning mätt i 

Sharpe kvot. Anledningen till den stora skillnaden år 2009 är att de studerade fonderna i 

genomsnitt hade en standardavvikelse på 27,5, medan indexs standardavvikelse var 

24,3, och att det blev ett bortfall på två fonder som hade presterat bättre än index vid 

uträkningen av Sharpekvoten på grund av att uppgift om standardavvikelse saknades för 

dem. Bortfallet av standardavvikelser, och således Sharp kvoter, har varit 15 st. 2 till 3 

fonder varje år, för ytterligare analys av bortfallets påverkan på utfallet, se avsnitt 4.6.2.   

 

 

Figur 5.9. Sharp kvoter, sämre eller bättre än index. Diagrammet illustrerar hur många procent av 

pensionsfonderna som har Sharpe kvoter som över- respektive understiger index, SIXPRXs Sharpe kvot.  

 

Sharpe kvoten visar hur mycket avkastning utöver den riskfria räntan fonden ger, i 

förhållande till hur stor risk fonden tar. I genomsnitt har Sharp kvoten varit +0,275 för 

de studerade fonderna. För att studera hur bra varje fonds riskjusterade avkastning är 

jämförs fondernas uträknade Sharp kvoter för varje år 2006 till 2011 med Sharp kvoten 

för index för samma år. Indexs sharpkvoter har varierat mellan 2,29 som högst och -

2,04 som lägst.  

Av staplarna i diagram 5.10 framgår hur mycket under eller över indexs sharpe kvot 

fondernas sharpekvot har varit mellan åren 2006 till 2011. Linjen visar 0, det vill säga 

där det inte är någon skillnad på fondens och indexs sharpe kvoter. I genomsnitt har 

fondernas Sharpkvot minus index Sharpkvot det aktuella åren varit -0,1. 151 stycken av 
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stort sett har fonders Sharpe kvoter minus index Sharpe kvot fördelat sig som en 

normalfördelning.   

För att få en förklaring av de två extremvärena, en positiv och en negativ, får de två 

delarna i uträkning av Sharpe kvoten studeras närmare det vill säga standardavvikelse 

och avkastning. Extremvärdet på -1,65 är Gustavia Davegårdh Sverige år 2006. Den 

pensionsfonden har haft en avkastning under 2006 på 12% när index avkastade nästan 

29%. Samtidigt som standardavvikelsen var nästan 16 för GustaviaDavegårdh Sverige 

och genomsnittet för de undersökta fonderna var 12. Extremvärdet på 1,15 är Catella 

Sverige Select, också år 2006, som avkastade 31% under 2006, samtidigt som 

standardavvikelsen låg på 9.   

Ett Student-t test visar att resultatet är statistiskt signifikant skiljt från noll. Författarna 

kan således konstatera att det med stor sannolikhet inte beror slumpen att fondernas 

resultat fördelat sig enligt nedan (se Appendix C, SAS test av Student-t, 95 procentig 

signifikansnivå). 

Att de studerade fonderna i genomsnitt inte lyckas överprestera marknaden är i linje 

med Sharpes (1966) studie som visade att de flesta fonderna inte lyckas ge bättre 

riskjusterad avkastning än marknaden. Resultatet kan även bekräfta att marknaden är 

effektiv, att det är omöjligt att systematiskt överträffa marknaden vilket är i enighet med 

den effektiva marknadshypotesen.  

Se appendix A för en utförlig tabell över Sharpkvoter per fond och år. 

 

 

Figur 5.10. Sharp kvoter under/över index 2006-2011. Diagrammet visar hur den riskjusterade 

avkastningen är fördelad. I förhållande till Sharpe kvoten för index SIXPRX det aktuella året. 

Sammanställningen av resultatet illustrerar en normalfördelning.  
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5.5.2 Jensens alfa och SML 

Jensens alfa är ett mått på hur mycket över eller under SML en investering är. Ett 

positivt tal visar att en investering avkastar mer än vad den behöver i förhållande till 

marknaden och sin risk, och ett negativt tal visar det motsatta, att den ger för liten 

avkastning i förhållande till sin risk och till marknadens avkastning. Jensens alfa är 

baserat på risken mätt i beta värde, fondens avkastning över den riskfria räntan och 

marknadens avkastning utöver den riskfria räntan.  På grund av antagandena som 

listades i teoridelen om Jenens alfa så hamnar alltid marknadens avkastning exakt på 

SML, det vill säga index Alfa är 0.  

Författarna kan i figur 5.11 se att år 2006, 2007, 2010 och 2011 har de flesta 

pensionsfonderna presterat under index, med störst skillnad år 2010. År 2008 och 2009 

har de flesta fonder överpresterat index, mätt i Jensens alfa. Störst var skillnaden 2008, 

vilket också mätt i faktisk överavkastning och Sharpe kvot var det bästa året för 

fondförvaltarna. Att år 2010 uppvisade så pass låga alfavärden beror dels på att det var 

ett bra år för SIXPRX som steg med nästan 26,4% över riskfria räntan, medan de 

studerade fonderna steg med 23,9% utöver den riskfria räntan. I kombination med ett 

förhållandevis högt genomsnittligt betavärde 1,06 under 2010 ger det låga alfavärden.  

 

 

Figur 5.11. Jensens alfa sämre eller bättre än index 2006-2011. Bilden illustrerar hur många procent av 

pensionsfonderna som har ett värde på Jensens alfa som är negativt respektive positivt per år. Det vill 

säga som under-, respektive överpresterar index SIXPRX. 

Eftersom Jensens alfa visar hur mycket över eller under SML en investering befinner 

sig visar den om investeringen avkastar så mycket den behöver i förhållande till viken 

risk nivå den har. Här mäts risken i betavärde, där index har betavärde ett och fonderna 

är antingen över eller under ett beroende på om de svänger mer eller mindre än index. 

Författarna kan i figur 5:12 se hur de undersökta pensionsfondernas Alfavärden fördelar 

sig varje år mellan åren 2006 och 2011. Linjen visar noll, det vill säga där 

pensionsfonderna uppvisar lika bra riskjusterad avkastning mätt i Jensens alfa som 

index SIXPRX. Det genomsnittliga Alfavärdet mellan dessa år är -1,12, och det är 150 

pensionsfonder med ett Alfa värde under noll, och 95 fonder med ett alfavärde över 

noll. Även baserat på alfavärde fördelar sig fonderna ungefär som en normalfördelning. 
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Ett Alfavärde på -1,12 betyder att i genomsnitt avkastar inte fonderna var de behöver i 

förhållande till sin tagna risknivå och marknadens avkastning och befinner sig under 

SML linjen.   

För att förklara de extrema Alfa värdena får variablerna som används för att beräkna 

Alfa, betavärde och avkastning på fonden och marknaden, studeras närmare. Det höga 

extremvärdet med ett Jensens alfa på +31 är Spiltan Aktiefond Dalarna år 2009, som har 

stigit med 71% under 2009, medan index steg med 53% under detta år. Samtidigt hade 

fonden ett lågt beta värde på 0,74. Det andra höga extremvärdet är Spiltan Aktiefond 

Småland också under 2009, fonden har stigit med 61% under året och har ett betavärde 

på 0,79. 

Det låga alfavärdet på -16 är Gustavia Davegårdh Sverige år 2006, fonden har stigit 

med 12% under året, och haft ett beta värde på 0,99, medan marknaden har stigit med 

nästan 29% år 2006.   

Ett Student-t test visar att resultatet är statistiskt signifikant skiljt från noll. Författarna 

kan således konstatera att det med stor sannolikhet inte beror slumpen att fondernas 

resultat fördelat sig enligt nedan (se Appendix C, SAS test av Student-t, 95 procentig 

signifikansnivå). 

Resultatet att fondförvaltare inte systematiskt lyckas prestera bättre än marknaden mätt i 

Jensens alfa är i linje med Jensen (1968) och Malkiels (1995) resultat. Författarna kan 

även baserat på Jensens alfa konstatera att marknaden är effektiv, och att det således 

inte är möjligt att systematiskt överträffa index.  

 

Figur 5.12. Jensens alfa under/över index.  Diagrammet visar hur pensionsfondernas alfa värden har 

fördelat sig varje år för åren 2006 till 2011. Vid noll är index SIXPRX. Sammanställningen av resultatet 

illustrerar en normalfördelning.  

 

5.6 Analys av avkastning, avkastning utan avgifter och riskjusterat 2006-

2011 

Nedan analyseras den faktiska avkastningen, avkastning utan hänsyn till avgifter (TER), 

Sharpe kvot och Jensens alfa år 2006 till 2011. 
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Under 2006: Marknaden var i en uppgångsfas och indexets standardavvikelse var 

förhållandevis låg, 15. Krisen hade ännu inte inletts. De absolut flesta fonderna lyckas 

inte med att överträffa index, inte heller utan avgifterna lyckas fonderna överträffa 

index, även om skillnaden här var mindre. Även sett till riskjusterad avkastning, mätt i 

både Sharpe kvot och Jensens alfa misslyckas de flesta studerade fonderna med att 

överträffa index.   

 

”Merparten av pensionsfonderna misslyckas med att överträffa index på alla 

punkter 2006; faktisk avkastning, avkastning med avgifter tillbakalagda, 

Sharpekvot och Jensens alfa” 

 

Under 2007: Året då nedgångsfasen inleds i mitten av året. Standardavvikelsen sett över 

hela året var 13. De flesta fonder misslyckas med att överträffa index, men inte lika stor 

andel som under 2006. När avgiften bortses ifrån lyckas dock de flesta fonderna med att 

ge en bättre avkastning än index. Den riskjusterade avkastningen mätt i både Sharpe 

kvot och Jensens alfa, visar att de flesta fonderna inte lyckas överträffa index, men här 

är det inte lika stor andel som 2006.  

”De flesta pensionsfonderna lyckas överträffa index när avgifterna inte tas med 

2007. På resten av punkterna misslyckas de, men inte lika stor andel som 2006.” 

Under 2008: Hela året kännetecknas av finanskris och standardavvikelsen stiger till 28 

under året. Något fler fonder lyckas överträffa index, skillnaden blir större när avgifter 

bortses ifrån. Den riskjusterade avkastningen, mätt i både Sharpe kvot och Jensens alfa, 

visar att de flesta fonderna lyckas bättre än index. 

”De flesta pensionsfonderna lyckas överträffa index på alla punkter 2008.”  

Under 2009: Året då uppgångs fasen börjar, standardavvikelsen under 2008 är 

fortfarande hög, 24. Något fler fonder lyckas överträffa index, både när avgifter bortses 

från och räknas in. Riskjusterad avkastning mätt i Sharpekvot visar att den största 

andelen fonder inte lyckas överträffa index, medans riskjusterad avkastning mätt i 

Jensens alfa visar att något fler fonder lyckas överprestera index.  Anledningen till att 

Sharpe kvoten sticker ut så pass mycket är att eftersom de studerade fonderna i 

genomsnitt hade en standardavvikelse på 27,5, medan indexs standardavvikelse baserat 

på 36 månader var 24,3, och att det blev ett bortfall på två fonder som hade presterat 

bättre än genomsnittsfonden vid uträkningen av Sharpekvoten på grund av att uppgift 

om standardavvikelse saknades för dem.   

”De flesta pensionsfonderna lyckas överträffa index på alla punkter förutom på 

Sharpekvoten 2009.” 

Under 2010: Uppgångsfasen fortsätter (bortsett från en större dipp) och 

standardavvikelsen är förhållandevis låg, 16, under 2010. Den största andelen lyckas 

inte överträffa index, inte heller när avgifterna bortses från lyckas merparten av 

fonderna slå index. Även den riskjusterade avkastningen mätt i både Sharpe kvot och 

Jensens alfa, visar att de flesta fonderna inte lyckas överträffa index.   

”De flesta pensionsfonderna misslyckas på alla punkter med att överträffa index 

2010.” 
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Under 2011: uppgångsfasen fortsätter under första halvan av året, sedan börjar 

marknaden falla på nytt på grund av kris i några euroländer. Standardavvikelsen ligger 

under 2011 på 17. De flesta fonderna lyckas inte överträffa index, inte heller när 

avgifterna bortses från lyckas merparten av fonderna slå index. Även den riskjusterade 

avkastningen mätt i både Sharpe kvot och Jensens alfa, visar att de flesta fonderna inte 

lyckas överträffa index.   

”De flesta pensionsfonderna misslyckas på alla punkter med att överträffa index 

2011. ” 

De studerade åren definieras enligt nedan: 

2006, före finanskrisen 

2007, halva före finanskrisen, halva under finanskrisen 

2008, finanskrisen 

2009, efter finanskrisen men fortfarande svängig marknad mätt i standardavvikelse 

2010 och 2011 efter finanskrisen 

År 2008, under finanskrisen, lyckas de flesta pensionsfonderna överträffa marknaden på 

alla punkterna: faktisk avkastning, avkastning med avgifter tillbakalagda, Sharpekvot 

och Jensens alfa. Medan år 2006, 2010, 2011 som är längst ifrån 2008 är det tydligt att 

de flesta pensionsfonderna misslyckas på alla punkterna. Att fonderna generellt sett 

misslyckas med att överprestera index är i linje med många andra studier, bland annat 

Sharpe (1966) Jensen (1968) och Malkiel (1995). 

År 2007, då halva året kännetecknas av finanskris lyckades större andel än 2006 bättre 

än index, och år 2009 lyckas den största andelen överträffa index på de flesta av de 

undersökta punkterna. Detta kan analyseras som att marknaden är mindre effektiv under 

finanskrisåren än åren efter och innan. När marknaden inte är effektiv finns det 

möjligheter att finna underprissatta investeringar (Fama, 1970). Att marknaden inte 

varit helt effektiv skulle kunna förklara att de aktivt förvaltade fonderna under dessa år 

lyckats finna bra investeringar och överträffa marknaden. Anledningen till detta kan 

studeras närmare, men Ball och Brown (1968) och Lo och MacKinlay (1999) har funnit 

att marknaden inte omedelbart justerar priserna, att effektiviteten har en viss 

fördröjning. Därför kan det antas finnas fler sådana tillfällen då marknaden inte hunnit 

justera sig, och fler möjligheter att göra fynd, i perioder då marknaden är mycket 

turbulent och svängig. Ett samband som tycks finnas de studerade åren är att år då 

standardavvikelsen på marknaden är hög lyckas fondförvaltarna bättre. År 2008 och 

2009 är standardavvikelsen förhållande vis hög, vilka också åren då förvaltarna lyckas 

bra (Sett till anal uppfyllda punkter av: Faktisk avkastning, avkastning med avgifter 

tillbakalagda, Sharpe kvot och Jensens alfa). Malkiel har funnit att det var möjligt för 

fonder att överträffa marknaden under 70-talet, men inte under 80-talet. Campbell och 

Shiller (1988 och 2001) konstaterar att sett till hela marknaden kan framtida utdelningar 

förutsägas genom att studera historisk information. Detta samband fann de år 1871 och 

1986, men inte 1871 till 2000. Detta kan tydas som att under vissa perioder kan 

marknaden förklaras effektiv, men inte under andra. Dock är resultaten för 2008 i den 

här studien inte statistiskt säkerställda, annat än för avkastningen när avgifterna var 

tillbakalagda. (Se appendix C)      
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5.7 Fondernas utveckling  

Ett enkel regression för att testa hur mycket av fondernas avkastning som kan förklaras 

av förändringar i index visar att 97,3% av fondernas avkastning kan förklaras av index 

(Se appendix C). Detta kan tydas som att fonderna är mycket lika index, trots att de är 

aktivt förvaltade fonder. 

En multipel regression, där fondernas över-/underavkastning utan avgifter, är det som 

ska förklaras. Där förklaringsvariablerna är TER avgifter, standardavvikelse och 

betavärde och om det är ett positivt eller negativt börsår. Resultatet av den multipla 

regressionen visade att 4 % av fondernas överavkastning kunde förklaras av de 

förklaringsvariablerna (Se appendix C). Således kan endast 4 % av fondernas utveckling 

förklaras av samtliga dessa variabler. En hög avgift eller en riskfylld fond ger således 

ingen större påverkan på överavkastningen. Resultatet var dock inte statistiskt 

säkerställt, annat än för betavärdet. Detta kan tolkas som att den säkraste variabeln att 

förklara fonderas över-/underavkastning är Betavärdet.  

Således kan det konstateras att index avkastning förklarar en stor del av fondens 

avkastning och att avgifter inte förklarar avkastningen (när avgifter är tillbakalagda). 

Vilket är ett resultat liknande Charhart (1997). Han visade att dyra avgifter i samband 

med fondförvaltning och placering av tillgångar inte har en positiv inverkan på fondens 

avkastning. 
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6. Slutsats 
I denna del av studien kommer författarna besvara studiens syfte och delsyften. 

Inledande kommer studiens syfte att upprepas för läsaren. Resultatet av studien kommer 

även att diskuteras. Kapitlet kommer även att ge förslag på vidare forskning. Kapitlet 

syftar till att ge ett tydligt svar på studiens syfte och delsyften med hjälp av studiens 

resultat och analys.  

6.1 Studiens syfte och delsyften 

Trots att det finns tidigare forskning om huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas 

överträffa index anser författarna att denna studie fyller en lucka i tidigare forskning. 

Studien är inriktad på den svenska marknaden och studerar sex år som bland annat har 

kännetecknats av finanskris. Nedan presenteras studiens delsyften och efter varje 

delsyfte framgår vad det insamlade datamaterialet och analysen har visat på.   

 Undersöka om de aktivt förvaltade fonderna ger en högre riskjusterad 

avkastning än vad index ger. 

De studerade Sverigefonderna som finns att välja bland i premiepensionsdelen har i 

genomsnitt visat ett genomsnittligt Jensens alfa per år för åren 2006 till 2011 på -1,12. 

Eftersom indexs Jensens alfa är noll så har de studerade pensionsfonderna inte lyckats 

med att uppvisa en högre riskjusterad avkastning mätt i alfavärde.    

De studerade Sverigefonderna har haft en genomsnittlig Sharpe kvot på +0,28, medan 

index SIXPRX har haft en Sharpekvot som har varierat från som högst 2,29 till som 

lägst -2,04. I genomsnitt för varje år har pensionsfondernas Sharpekvoter hamnat 0,1 

under indexs Sharpe kvot, och således inte lyckats uppvisa en högre riskjusterad 

avkastning mätt i Sharpe kvot i jämförelse med index SIXPRX. 

Slutsatsen är således att varken mätt i Jensens alfa eller i Sharpe kvot lyckades fonderna 

uppvisa bättre riskjusterad avkastning än index.  

Resultatet är statistiskt signifikant, och beror med största sannolikhet inte på slumpen. 

Resultatet är även i linje med andra studier, bland annat Sharpe (1966) Jensen (1968) 

och Malkiel (1995). 

 Undersöka om det är någon skillnad i de aktivt förvaltade fondernas avkastning 

jämfört med index under, efter och före finanskrisen.   

Skillnad mellan åren syns tydligt, då det är större sannolikhet att de studerade aktivt 

förvaltade fonderna överträffar index under finanskrisåret 2008 jämfört med lugnare år.   

Under finanskrisåret 2008 var det större andel fonder som lyckades överträffa index än 

som underpresterade index.  Det är det enda av de studerade åren då det var fler aktivt 

förvaltade fonder som lyckades överträffa index än som underpresterade index, sett till 

både faktiska tal och riskjusterad avkastning. Det året kan beskrivas som det värsta 

finanskrisåret, då hela året kännetecknades av en nedgång. Dock var resultaten 2008 

inte statistiskt säkerställda, annat än för avkastningen när avgifterna var tillbakalagda.  

År 2006, 2010 och 2011, misslyckades merparten av de studerade fonderna med att 

överträffa index. Både i faktiska tal och när avgiften bortses ifrån. Även fondernas 

riskjusterade avkastning visar att de undersökta aktiva fonderna misslyckats med att slå 
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index. De här åren kan i stort sett beskrivas som mindre turbulenta, även om också 

dessa år haft nedgångsfaser.  

För de resterande åren, 2007 och 2009, visar vissa av måtten som använts i studien att 

det är fler aktivt förvaltade fonder som har lyckts överträffa index, medan andra mått 

visar på att det är fler som har misslyckats. Det är det två år som kommer före 

respektive efter 2008. Nedgångsfasen inleddes i mitten på 2007. 2009 inledde 

uppgångsfasen och kännetecknas, liksom 2008, av hög standardavvikelse på 

marknaden.    

En förklaring till varför fondförvaltare lyckas bättre under krisår skulle kunna vara att 

marknaden inte är helt effektiv, det vill säga att det är möjligt att finna aktier som är 

underprissatta med hänsyn till information som är allmänt känd. Ball och Brown (1968) 

och Lo och MacKinlay (1999) har funnit att marknaden inte omedelbart justerar 

priserna, att effektiviteten har en viss fördröjning. Så skulle kunna vara fallet i en mer 

turbulent marknad.      

 Undersöka vilken rabatt på förvaltningsavgiften som är nödvändig för att de 

aktivt förvaltade fonderna ska överträffa eller gå jämt med index (Under 

förutsättning att aktivt förvaltade fonder inte lyckas överträffa index).  

Som bekant behöver pensionssparare inte betala hela fondavgiften i 

premiepensionsdelen utan fonden belastas med en avgift som är lägre än 

förvaltningsavgiften när fonden väljs till premiepensionen. Men eftersom avkastningen 

på de studerade fonderna i genomsnitt var ungefär lika bra som index när TER 

avgifterna var tillbaka lagda så kan inte ens en 100% rabatt på fondavgiften bidra till att 

fonderna går lika bra som index. Detta eftersom en 100% borttagning av 

förvaltningsavgiften fortfarande lämnar kvar de övriga avgifter som ingår i TER.  

Resultatet ovan är fallet för de svenska aktivt förvaltade fonderna och resultatet går inte 

att generalisera till fonder som investerar på andra marknader, i specifika branscher eller 

i räntor.  

6.2 Sammanfattande diskussion 

Slutsatsen är således att spararna generellt sett inte får valuta för den avgift som de 

betalar för fondförvaltningen i form av högre avkastning. Anledningen till detta kan 

förklaras som att den svenska aktiemarknaden effektivt avspeglar tillgänglig 

information i priserna. Författarna kan därför använda Famas (1970) Effektiva 

Marknadshypotes, och konstatera att även den Svenska aktiemarknaden är effektiv. 

Liksom Sharpes studie från 1966 kan det i den här studien konstateras att om det är 

möjligt att finna aktier som är underprissatta baserat på historisk ekonomisk information 

och nyheter om marknaden och företagen, skulle de som är mest insatta i detta vara de 

som med störst sannolikhet finner dessa fyndaktier. Fondförvaltare är med stor 

sannolikhet mycket insatta i marknaden och förutsatt att de inte har några andra agendor 

än att få fonden att vara så lönsam som möjligt borde de vara de som är mest 

framgångsrika i att finna eventuella underprissatta aktier. Detta lyckades de dock inte 

med i genomsnitt under de undersökta åren 2006 till 2011 på den svenska 

aktiemarknaden, inte heller när TER avgifterna bortsågs från.  Dock var det en större 

andel fondförvaltare som lyckades överträffa index när TER bortses från, under åren 

2007, 2008 och 2009, år som till viss del kännetecknades av finanskris. Således kan en 

tendens till att det finns underprissatta investeringar som går att finna anas under mer 
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turbulenta år. Anledningen till detta kan studeras närmare, men Ball och Brown (1968) 

och Lo och MacKinlay (1999) har funnit att marknaden inte omedelbart justerar 

priserna, att effektiviteten har en viss fördröjning. Därför kan det antas finnas fler 

sådana tillfällen då marknaden inte hunnit justera sig, och fler möjligheter att göra fynd, 

i perioder då marknaden är mycket turbulent och svängig. Den här studien visar således 

att det aktuella marknadsklimatet kan ha betydelse för vilken grad av effektivitet 

marknaden uppvisar.  

De avgifter som pensionsspararna betalar för svenska aktivt förvaltade fonder ger 

generellt sett ingen valuta för pengarna, inte heller när premiepensionsrabatten har tagits 

hänsyn till. Eftersom index förklarar en stor del av pensionsfondernas avkastning 

(97,3%) är fonderna generellt sett mycket lika index. I kombination med avgifter lyckas 

fonderna inte överprestera index i genomsnitt. Dock med undantag för tiden under 

finanskrisen. Det finns en problematik i att en så pass stor del av pensionssparares 

pengar går till avgifter som inte leder till att spararnas pensionskapital växer. Om 

kapitalet som har betalat avgifter istället hade återinvesterats i pensionsbesparingarna 

hade det tillfallit pensionsspararna, istället för bankerna och fondbolagen. Att en hel 

bransch får mycket stora belopp inpumpat i sina system med statlig hjälp, utan att det 

finns vetenskapligt stöd för att det leder till bättre avkastning än vad marknaden i stort 

ger, anser författarna att det finns en problematik i.    

6.3 Förslag till framtida studier  

Eftersom ränta på ränta effekten gör att avgifterna får större betydelse för kapitalets 

tillväxt på lång sikt jämfört med vad effekten av avgifterna blir på kort sikt så skulle det 

vara intressant att studera fondernas värdeutveckling under en längre sammanhängande 

period än den som tillämpades i studien.   

Författarna anser även att det skulle vara av intresse att studera hur väl aktivt förvaltade 

fonder lyckas överträffa index på andra marknader än den svenska. Om globala 

placeringar studeras skulle det kunna vara intressant att jämföra dem mot ickevals 

alternativet i premiepensionen sjunde AP fonden Såfa. 

Författarna anser att det skulle vara av intresse att studera aktivt förvaltade fonders 

prestation och förhållande till index med fokus på upp och nedgångar på börsen. Detta 

för att urskilja om aktivt förvaltade fonder är gynnsammare under tider av nedgång. 

Denna studie analyserar delvis fenomenet dock enbart under framförallt en krisperiod, 

finanskrisen 2007-2008. För att kunna säkerställa fondförvaltarnas prestation skulle det 

därför vara intressant att inkludera fler perioder av kriser på marknaden.  

Även om marknaden enligt den här studien förklaras som effektiv över tid finns det 

möjlighet att vissa fondförvaltare har en förmåga att finna undervärderade aktier som 

inte kan förklaras av tur. Forskare som Brown och Goetzmann (1995) visar i en studie 

att historisk information kan användas av investerare att göra placeringar med bättre 

avkastning än genomsnittet. De visar vidare i sin studie att fonder som historiskt sett 

presterar bra även gör det fortsättningsvis. Detta är fenomen som även Hendricks, Patel 

och Zeckhauser (1990) visar i sin forskning. De kommer fram till att det går att urskilja 

fondförvaltare som med aktiv förvaltning skapar bättre avkastning än genomsnittet. 

Denna forskning tyder på att vilken fondförvaltare som förvaltar fonden är avgörande. 

Författarna till studien anser att det skulle vara intressant att undersöka om samma 

fenomen kan konstateras på de svenska pensionsfonderna.   
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Forskaren Gruber (1996) studerar varför investerare väljer att investera i aktivt 

förvaltade fonder istället för indexfonder, när forskning visar att förvaltade fonder 

underpresterar index efter avgifter. Det skulle vara intressant att studera varför svenska 

pensionssparare väljer de aktivt förvaltade fonderna.  

I den här studien lyckades fondförvaltarna bra under de två år då marknadens 

standardavvikelse var som högst. En intressant studie vore att se om så är fallet även 

under andra år med hög standardavvikelse och på andra marknader än den svenska. 

6.4 Studiens bidrag 

Den här studiens kunskapsbidrag kan först och främst kopplas till premiepensionen, då 

den ger en nästintill totalundersökning av de svenska aktivt förvaltade 

premiepensionsfondernas avkastning i förhållande till index. Resultatet var statistiskt 

signifikant och författarna anser att resultatet med försiktighet kan generaliseras till hela 

svenska fondmarknaden. 

De studerade åren 2006 till 2011 har bland annat kännetecknats av en finanskris. En 

upptäckt är att marknadsklimat skulle kunna ha en påverkan på fondförvaltares förmåga 

att överträffa index. Även fast den här studien visar att fondförvaltarna har en tendens 

att lyckas bättre under år då marknadens standardavvikelse är hög kan det resultatet inte 

generaliseras till andra år och marknader.   

Varje år tjänar fondbolag stora summor på att pensionssparare väljer aktivt förvaltade 

fonder. Det är därför av vikt att undersöka vilket mervärde aktivt förvaltade fonder kan 

generera till individen. Uppsatsen kan bidra med insikter om hur det förhåller sig med 

de svenska aktivt förvaltade fonderna i pensionssystemet. Även pensionssparare och 

fondsparare i allmänhet kan ha nytta av studien i sina val av placeringar.  Studien kan 

även bidra med en infallsvinkel nu när premiepensionsdelen är under utredning. 

(Dagens Nyheter, 2012)  
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7. Sanningskriterier    
För att ge läsaren en bild av studiens tillförlitlighet och kritiskt kunna granska studien 

följer nedan en beskrivning studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, kopplat 

till resultaten. 

7.1 Validitet 

Begreppet validitet innebär huruvida det som syftas mätas verkligen är det som mäts 

och ytvaliditet handlar om huruvida ett mått förklarar det som avses. (Bryman & Bell, 

2005, s 95-96) Här kan frågan hur väl de aktivt förvaltade fondernas prestation mäts 

med mätinstrumenten: Över/underavkastning (med och utan avgifter), Jensens alfa och 

Sharpe kvoten. Eftersom Jensens alfa och Sharpe kvoten även tar hänsyn till risken så 

fångas även den aspekten in. Det vill säga att en fonds förmåga kan anses vara bättre om 

den lyckas ge bra avkastning utan att ta hög risk. Eftersom över/underavkastning, 

Jensens alfa och Sharpe kvoten är så pass vedertagna för att bedöma fonder anser 

författarna att validiteten är hög. Nästa nivå är frågan hur väl fondförvaltares 

prestationer mäter hur pass effektiv en marknad är. Under förutsättning att antagandet 

att fondförvaltare endast har som mål att fonden ska ge så hög avkastning som möjligt 

så är fondförvaltarnas förmåga en faktor som stärker effektiviteten i marknaden. 

Eftersom de är profesionella förvaltare kan de antas vara duktiga på att finna 

underprissatta investeringar, och eftersom fonderna presterar ungefär som index när alla 

avgifter bortses från kan inte ens de professionella fondförvaltarna i genomsnitt finna 

underprissatta aktier. Således kan det konstateras att det borde finnas ett kausalt 

samband mellan fondförvaltarnas prestationer och effektiviteten i marknaden i stort.    

För att validiteten ska kunna uppfyllas förutsätts även reliabilitet i undersökningen. 

Bryman & Bell (2005, s.99)    

7.2 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet innebär i stort hur pass pålitligt resultatet är, det vill säga om 

resultatet skulle bli det samma om det gjordes om. (Bryman & Bell 2005 s 48). 

Reliabilitet kan vid bedömning av kvantitativa undersökningar delas upp i tre delar; 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabiliteten. (Bryman & Bell, 2005 s 94) 

Stabilitet innebär huruvida resultatet är bestående över tid, det vill säga om resultatet 

blir det samma om det görs om vid ett senare tillfälle. (Bryman & Bell, 2005 s 94) 

Den här studien grundar sig på flera år, dock inte med syfte att testa stabiliteten, utan 

med syfte att testa hur åren skiljer sig åt. Detta medför att även stabiliteten testas. 

Resultaten förändras beroende på vilken marknadsklimat det var under året, så sett till 

alla åren kan inte stabiliteten påstås vara stark. Under åren med liknande 

marknadsklimat, vilket är de flesta av de testade åren 2006, 2010, 2011, och i viss mån 

även 2007 och 2009 har dock resultaten varit ungefär likadana. Detta kan tydas som att 

stabiliteten varit hög, frånsett det extrema året 2008 och i viss mån 2007 och 2009. 

Intern reliabilitet handlar om huruvida det som avses mätas verkligen är det som mäts. 

Exempelvis om frågor i en enkät är rätt ställda för att mäta det som avses i syftet. 

(Bryman & Bell, 2005 s 94)  
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Huvudsyftet med studien är att klargöra hur pensionsfonder som är aktivt förvaltade 

lyckas med att skapa avkastning som överstiger den avkastning som index ger. Det är 

ett syfte som går att studera rakt på. Om syftet istället hade varit att studera hur 

framgångsrika fondförvaltade är, hade det varit svårare att få en stark intern reliabilitet. 

Då hade fler faktorer än avkastningen kunnat spela in, exempelvis hur väl förvaltaren 

kan motivera en att en hög avgift tas från spararna, att fonden har ett stort kapital eller 

att placeringarna i fonden gynnar banken/förvaltaren. Den interna reliabiliteten i den här 

studien bedöms vara hög. Vidare är Jensens alfa och Sharpe kvoten mycket vanligt 

förekommande för att mäta fondförvaltares förmåga. Att alla mätmetoderna, faktiska tal 

med och utan avgifter, Jensens alfa och Sharpe kvot, i stora drag visar på samma 

slutsatser tyder också på stark intern reliabilitet.  

Internbedömarreliabilitet påverkas av om forskarens subjektiva bedömningar spelar in. 

(Bryman & Bell, 2005 s 94). Eftersom den här studien är baserad på rena siffror istället 

för exempelvis svar i en enkät, så är risken att internbedömarreliabiliteten ska påverkas 

relativt liten. I delsyftet som rör finanskris finns dock en viss grad av bedömning 

rörande när (och om) finanskrisen har slutat. Därför har författarna valt att redogöra för 

marknadens utveckling, och beskriver 2008 som det extrema året.      

7.3 Generaliserbarhet.  

Med generaliserbarhet menas till vilken grad ett resultat av ett stickprov kan 

generaliseras till hela populationen. (Bryman & Bell, 2005 s.268) Eftersom den 

studerade populationen i den här studien är samtliga aktivt förvaltade Sverige fonder 

som finns att välja bland till premiepensionsdelen (med undantag för bortfallet) är 

resultatet helt generaliserbart till dessa. Huruvida det kan resultatet sägas vara helt 

generaliserbart till samtliga Sverigefonder som finns att välja på även utanför 

premiepensionsdelen är mer osäkert. För att kunna uttala sig om samtliga Sverigefonder 

hade, som Bryman & Bell (2005) beskriver, ett helt slumpmässigt urval varit 

nödvändigt. Det är omöjligt att med säkerhet säga att de fonder som finns i 

premiepensionen är ett representativt urval av samtliga Sverigefonder. Samtliga svenska 

aktivtförvaltade fonder idag 74 stycken (morningstar.se), att jämföra med de 42 stycken 

som finns representerade i premiepensionen. Resultaten var signifikant skild från noll. 

Under förutsättning att de studerade fonderna är ett representativt urval av samtliga 

Sverigefonder, eller att de slumpmässigt har valt att vara valbara för premiepensionen så 

är resultatet även generaliserbart till Sverige fonder som helhet. Att generalisera 

resultatet till andra marknader än den svenska kan inte göras, eftersom andra marknader 

har andra förutsättningar och andra grader av effektivitet. Författarna vill även vara 

försiktiga med att generalisera till andra tidsperioder, eftersom de studerade 6 åren inte 

har varit normala utan kännetecknats av stora ned och uppgångar. Viss möjlighet till 

generalisering törs dock författarna göra, eftersom resultaten för samtliga år förutom 

2008 (och i viss mån 2007 och 2009) blev detsamma. I kombination med att resultatet 

är statistiskt signifikant och att andra forskare har kommit till samma slutsatser gör att 

författarna vågar påstå att resultatet även går att generalisera till andra tidsperioder i viss 

mån. Att de studerade fonderna generellt sett lyckades överträffa marknaden 2008 är 

dock inte statistiskt säkerställt, och därför inte generaliserbart.   
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Appendix A
Tabell över de studerade fonderna 2006 till 2011

2006

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv 26,63 0,40 0,72 0,98 11,2 -1,69 2,17 2006 28,71 -2,08 -1,36

121848 Banco Samarit Pension 23,35 0,80 0,90 0,99 11,1 -5,10 1,89 2006 28,71 -5,36 -4,46

152181 Spiltan Aktiefond Sverige 29,47 1,00 1,27 0,96 13,8 1,88 1,97 2006 28,71 0,76 2,03

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag 25,60 0,80 1,30 1,01 11,1 -3,31 2,10 2006 28,71 -3,11 -1,81

170423 Enter Sverige 28,15 1,20 1,49 0,94 11,7 0,90 2,21 2006 28,71 -0,56 0,93

184416 Catella Sverige Select 31,56 1,20 1,52 0,70 8,5 10,66 3,44 2006 28,71 2,85 4,37

220244 Catella Reavinstfond 20,44 0,70 1,52 1,18 13,6 -13,06 1,33 2006 28,71 -8,27 -6,75

254185 Nordea Sverigefond 26,90 1,20 1,42 0,97 11,1 -1,07 2,21 2006 28,71 -1,81 -0,39

291906 Didner & Gerge Aktiefond 19,22 0,30 1,23 1,04 13,7 -10,67 1,23 2006 28,71 -9,49 -8,26

339184 Spiltan Aktiefond Stabil 31,64 0,70 10,85 2006 28,71 2,93

344739 Aktie-Ansvar Sverige 28,34 1,00 1,42 0,99 10,9 -0,07 2,39 2006 28,71 -0,37 1,05

363564 Nordea Beta 18,57 0,80 1,41 0,89 10,7 -7,35 1,52 2006 28,71 -10,14 -8,73

386581 Carnegie Swedish Equity Fund 30,67 1,60 2,01 1,04 11,0 1,03 2,58 2006 28,71 1,96 3,97

393314 Carnegie Sverigefond 33,42 0,80 1,41 1,02 10,9 4,19 2,85 2006 28,71 4,71 6,12

402990 Förenade Liv Sverigefond 26,38 0,40 0,40 1,02 11,1 -2,77 2,17 2006 28,71 -2,33 -1,93

403584 Västernorrlandsfonden 25,31 1,30 1,57 0,87 10,3 0,12 2,23 2006 28,71 -3,40 -1,83

450981 ODIN Sverige 31,48 1,10 2,00 0,99 12,3 3,12 2,37 2006 28,71 2,77 4,77

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth 29,46 1,60 2,00 1,05 15,5 -0,69 1,75 2006 28,71 0,75 2,75

528133 Länsförsäkringar Sverigefond 22,82 0,60 1,30 0,88 11,4 -2,75 1,80 2006 28,71 -5,89 -4,59

569988 GustaviaDavegårdh Sverige 12,47 0,90 1,49 0,99 15,9 -16,09 0,64 2006 28,71 -16,24 -14,75

681783 AMF Aktiefond Sverige 30,60 0,20 0,40 0,99 11,2 2,21 2,52 2006 28,71 1,89 2,29

690289 Skandia Sverige 27,06 0,80 1,40 0,99 10,8 -1,41 2,29 2006 28,71 -1,65 -0,25

721860 Folksams Aktiefond Sverige 26,02 0,40 0,70 1,01 11,1 -3,08 2,13 2006 28,71 -2,69 -1,99

730366 DNB Sverigefond 24,67 0,70 1,25 0,97 10,9 -3,25 2,05 2006 28,71 -4,04 -2,79

739458 Cicero SRI Sverige Fond 20,16 1,10 1,26 0,95 11,0 -7,17 1,62 2006 28,71 -8,55 -7,29

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA 30,13 0,30 0,51 1,01 11,5 1,07 2,42 2006 28,71 1,42 1,93

806869 Lannebo Sverige 25,57 1,10 1,62 0,93 11,8 -1,31 1,97 2006 28,71 -3,14 -1,52

832899 Danske Invest Sverige Fokus 28,45 0,40 0,38 0,85 3,73 2006 28,71 -0,26 0,12

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige 26,39 0,40 0,40 1,01 11,1 -2,72 2,17 2006 28,71 -2,32 -1,92

876102 Carnegie Sverige 26,69 1,10 1,70 0,95 10,8 -0,76 2,26 2006 28,71 -2,02 -0,32

892513 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 27,34 0,99 -1,05 2006 28,71 -1,37

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 30,88 0,60 0,71 1,01 10,9 1,90 2,62 2006 28,71 2,17 2,88

905265 Folksam LO Västfonden 26,05 0,40 0,40 1,00 10,9 -2,64 2,18 2006 28,71 -2,66 -2,26

907683 Banco Etisk Sverige Pension 23,48 0,60 0,90 0,99 11,1 -4,94 1,91 2006 28,71 -5,23 -4,33

916189 Handelsbankens Sverigefond 25,61 0,80 1,50 0,99 11,3 -2,72 2,06 2006 28,71 -3,10 -1,60

928937 Öhman Sverigefond 24,36 1,00 1,22 1,05 11,5 -5,70 1,92 2006 28,71 -4,35 -3,13

939850 Swedbank Robur Exportfond 33,54 0,90 1,41 1,08 12,6 2,62 2,48 2006 28,71 4,83 6,24

973263 Danske Invest Sverige 26,59 1,10 1,29 0,98 11,8 -1,60 2,06 2006 28,71 -2,12 -0,83

976928 Folksam LO Sverige 26,36 0,30 0,40 1,01 11,1 -2,71 2,16 2006 28,71 -2,35 -1,95

986018 Banco Human Pension 23,38 0,80 0,90 0,99 11,1 -5,11 1,90 2006 28,71 -5,33 -4,43

Appendix A 2006 Sida 1



2007

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv -0,22 0,20 0,72 1,02 13,3 2,47 -0,28 2007 -2,58 2,36 3,08

121848 Banco Samarit Pension -2,22 0,40 0,90 0,99 12,9 0,29 -0,45 2007 -2,58 0,36 1,26

152181 Spiltan Aktiefond Sverige -0,06 0,70 1,58 0,64 15,0 0,34 -0,24 2007 -2,58 2,52 4,10

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag -1,73 0,40 1,31 0,92 12,6 0,37 -0,42 2007 -2,58 0,85 2,16

170423 Enter Sverige 1,54 0,70 1,71 1,09 14,0 4,70 -0,14 2007 -2,58 4,12 5,83

184416 Catella Sverige Select -3,14 0,60 1,52 0,52 10,1 -3,49 -0,66 2007 -2,58 -0,56 0,96

220244 Catella Reavinstfond 1,19 0,60 1,51 0,85 14,9 2,86 -0,16 2007 -2,58 3,77 5,28

254185 Nordea Sverigefond -2,80 0,50 1,42 0,99 12,9 -0,28 -0,49 2007 -2,58 -0,22 1,20

291906 Didner & Gerge Aktiefond 0,47 0,40 1,22 0,84 13,7 2,08 -0,23 2007 -2,58 3,05 4,27

339184 Spiltan Aktiefond Stabil -2,38 0,67 -1,82 2007 -2,58 0,20

344739 Aktie-Ansvar Sverige -3,47 0,60 1,41 1,03 13,7 -0,72 -0,51 2007 -2,58 -0,89 0,52

363564 Nordea Beta -0,68 0,40 1,41 0,84 11,9 0,91 -0,36 2007 -2,58 1,90 3,31

386581 Carnegie Swedish Equity Fund -4,26 0,40 1,21 0,89 13,4 -2,35 -0,58 2007 -2,58 -1,68 -0,47

393314 Carnegie Sverigefond -2,78 0,50 1,46 0,91 13,4 -0,78 -0,47 2007 -2,58 -0,20 1,26

403584 Västernorrlandsfonden -4,15 0,40 1,55 0,91 12,6 -2,10 -0,61 2007 -2,58 -1,57 -0,02

450981 ODIN Sverige -10,66 0,70 2,00 0,99 15,0 -8,17 -0,95 2007 -2,58 -8,08 -6,08

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth 2,87 0,70 1,99 0,91 14,9 4,92 -0,05 2007 -2,58 5,45 7,44

528133 Länsförsäkringar Sverigefond -3,96 0,40 1,30 1,01 13,3 -1,32 -0,56 2007 -2,58 -1,38 -0,08

569988 GustaviaDavegårdh Sverige -10,73 0,60 1,51 0,83 17,1 -9,17 -0,84 2007 -2,58 -8,15 -6,65

636092 Evli Sverigefond -5,49 0,60 1,40 0,83 -3,93 2007 -2,58 -2,91 -1,51

681783 AMF Aktiefond Sverige -3,85 0,20 0,40 0,95 13,4 -1,54 -0,55 2007 -2,58 -1,27 -0,87

690289 Skandia Sverige -3,62 0,50 1,40 1,02 13,1 -0,93 -0,55 2007 -2,58 -1,04 0,36

721860 Folksams Aktiefond Sverige -3,25 0,20 0,70 0,94 13,0 -1,05 -0,52 2007 -2,58 -0,67 0,03

730366 DNB Sverigefond -4,76 0,50 1,25 1,01 13,2 -2,14 -0,63 2007 -2,58 -2,18 -0,93

739458 Cicero SRI Sverige Fond -1,21 0,50 1,26 0,87 12,4 0,56 -0,38 2007 -2,58 1,37 2,63

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA -2,38 0,20 0,51 0,97 13,5 -0,01 -0,44 2007 -2,58 0,20 0,71

806869 Lannebo Sverige -8,23 0,60 1,61 0,82 12,9 -6,73 -0,91 2007 -2,58 -5,65 -4,04

832899 Danske Invest Sverige Fokus -8,76 0,60 1,29 0,65 -8,36 2007 -2,58 -6,18 -4,89

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige -2,79 0,20 0,40 0,93 13,0 -0,64 -0,49 2007 -2,58 -0,21 0,19

876102 Carnegie Sverige -4,55 0,60 1,70 0,97 13,1 -2,15 -0,62 2007 -2,58 -1,97 -0,27

892513 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige -4,79 0,30 1,41 1,05 13,8 -1,92 -0,60 2007 -2,58 -2,21 -0,80

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -4,09 0,20 0,72 1,04 13,4 -1,27 -0,57 2007 -2,58 -1,51 -0,79

905265 Folksam LO Västfonden -1,53 0,20 0,40 1,00 13,2 1,07 -0,39 2007 -2,58 1,05 1,45

916189 Handelsbankens Sverigefond -0,96 0,30 1,50 1,03 13,3 1,81 -0,34 2007 -2,58 1,62 3,12

928937 Öhman Sverigefond -3,19 0,50 1,22 1,02 13,4 -0,49 -0,50 2007 -2,58 -0,61 0,60

939850 Swedbank Robur Exportfond -2,48 0,30 1,42 1,05 14,9 0,40 -0,40 2007 -2,58 0,10 1,52

973263 Danske Invest Sverige -6,30 0,60 1,29 0,83 13,3 -4,77 -0,74 2007 -2,58 -3,72 -2,43

976928 Folksam LO Sverige -2,88 0,20 0,40 0,93 13,0 -0,72 -0,49 2007 -2,58 -0,30 0,10

986018 Banco Human Pension -2,22 0,40 0,90 0,99 12,9 0,28 -0,45 2007 -2,58 0,36 1,26
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2008

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv -38,72 0,23 0,70 1,03 21,4 1,74 -1,99 2008 -39,1 0,38 1,08

119891 Spiltan Aktiefond Dalarna -38,48 0,62 1,50 0,79 -8,49 2008 -39,1 0,62 2,12

121848 Banco Samarit Pension -42,40 0,38 0,90 1,09 22,4 0,71 -2,07 2008 -39,1 -3,30 -2,40

152181 Spiltan Aktiefond Sverige -47,49 0,61 1,46 0,86 21,3 -14,52 -2,41 2008 -39,1 -8,39 -6,93

153890 Banco Svensk Miljö -40,18 0,62 1,71 1,04 21,6 0,63 -2,04 2008 -39,1 -1,08 0,63

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag -37,27 0,42 1,30 0,98 20,6 1,18 -2,00 2008 -39,1 1,83 3,13

170423 Enter Sverige -43,16 0,70 1,72 0,89 20,8 -8,86 -2,26 2008 -39,1 -4,06 -2,34

184416 Catella Sverige Select -30,37 0,59 1,52 0,74 15,8 -2,37 -2,17 2008 -39,1 8,73 10,25

220244 Catella Reavinstfond -46,15 0,59 1,53 1,08 23,5 -3,66 -2,13 2008 -39,1 -7,05 -5,53

254185 Nordea Sverigefond -38,20 0,44 1,42 1,04 21,4 2,59 -1,97 2008 -39,1 0,90 2,32

291906 Didner & Gerge Aktiefond -42,12 0,40 1,22 0,77 19,2 -12,98 -2,40 2008 -39,1 -3,02 -1,80

339184 Spiltan Aktiefond Stabil -30,23 0,56 -10,14 2008 -39,1 8,87

344739 Aktie-Ansvar Sverige -40,19 0,59 1,40 0,98 21 -2,05 -2,10 2008 -39,1 -1,09 0,31

363564 Nordea Beta -38,15 0,43 1,41 0,99 19,3 0,50 -2,18 2008 -39,1 0,95 2,36

386581 Carnegie Swedish Equity Fund -36,54 0,52 1,75 0,96 20,7 0,91 -1,95 2008 -39,1 2,56 4,31

393314 Carnegie Sverigefond -33,17 0,44 1,40 0,97 20,8 4,72 -1,78 2008 -39,1 5,93 7,33

403584 Västernorrlandsfonden -33,22 0,45 1,58 0,87 18,2 0,13 -2,04 2008 -39,1 5,88 7,46

450981 ODIN Sverige -39,76 0,73 2,00 1,01 21,9 -0,37 -1,99 2008 -39,1 -0,66 1,34

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth -40,08 0,67 1,81 0,97 21 -2,40 -2,09 2008 -39,1 -0,98 0,83

528133 Länsförsäkringar Sverigefond -35,06 0,39 1,31 1,00 20,8 4,21 -1,87 2008 -39,1 4,04 5,35

569988 GustaviaDavegårdh Sverige -42,03 0,62 1,50 0,89 20,9 -7,69 -2,20 2008 -39,1 -2,93 -1,43

636092 Evli Sverigefond -36,81 0,61 1,46 1,02 3,23 2008 -39,1 2,29 3,75

681783 AMF Aktiefond Sverige -37,79 0,19 0,40 1,04 21,6 3,24 -1,93 2008 -39,1 1,31 1,71

690289 Skandia Sverige -36,85 0,48 1,40 1,02 21 2,92 -1,94 2008 -39,1 2,25 3,65

721860 Folksams Aktiefond Sverige -40,02 0,24 0,70 1,06 21,7 1,53 -2,02 2008 -39,1 -0,92 -0,22

730366 DNB Sverigefond -35,18 0,47 1,25 1,02 20,9 4,88 -1,87 2008 -39,1 3,92 5,17

739458 Cicero SRI Sverige Fond -41,34 0,54 1,25 0,99 20,6 -2,52 -2,20 2008 -39,1 -2,24 -0,99

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA -39,71 0,20 0,52 1,04 21,6 1,04 -2,02 2008 -39,1 -0,61 -0,09

806869 Lannebo Sverige -35,88 0,62 1,61 0,99 20,3 2,91 -1,96 2008 -39,1 3,22 4,83

832899 Danske Invest Sverige Fokus -35,59 0,55 1,30 1,02 19,9 4,20 -1,98 2008 -39,1 3,51 4,81

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige -39,65 0,19 0,42 1,05 21,5 1,65 -2,03 2008 -39,1 -0,55 -0,13

853499 Swedbank Robur Ethica Sverige -43,13 0,62 1,72 1,12 22,6 1,31 -2,08 2008 -39,1 -4,03 -2,31

876102 Carnegie Sverige -36,14 0,56 1,70 0,94 19,8 0,47 -2,02 2008 -39,1 2,96 4,66

892513 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige -39,14 0,31 1,42 1,02 21,5 0,98 -2,00 2008 -39,1 -0,04 1,38

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -38,37 0,22 0,72 1,02 21,3 1,45 -1,99 2008 -39,1 0,73 1,45

905265 Folksam LO Västfonden -39,17 0,19 0,40 1,04 21,5 1,77 -2,00 2008 -39,1 -0,07 0,33

916189 Handelsbankens Sverigefond -38,95 0,34 1,50 1,04 21,5 1,82 -1,99 2008 -39,1 0,15 1,65

928937 Öhman Sverigefond -35,88 0,47 1,22 0,99 20,9 2,68 -1,90 2008 -39,1 3,22 4,44

939850 Swedbank Robur Exportfond -43,69 0,31 1,42 1,14 24,1 1,50 -1,97 2008 -39,1 -4,59 -3,17

973263 Danske Invest Sverige -38,72 0,55 1,30 1,09 21,6 4,43 -1,97 2008 -39,1 0,38 1,68

976928 Folksam LO Sverige -39,71 0,19 0,40 1,05 21,6 1,69 -2,02 2008 -39,1 -0,61 -0,21

986018 Banco Human Pension -42,41 0,38 0,90 1,08 22,4 0,24 -2,07 2008 -39,1 -3,31 -2,41
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2009

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv 54,08 0,24 0,70 1,00 27,6 0,83 1,94 2009 53,31 0,77 1,47

119891 Spiltan Aktiefond Dalarna 70,75 0,70 1,72 0,74 30,97 2009 53,31 17,44 19,16

152181 Spiltan Aktiefond Sverige 51,27 0,65 1,58 0,79 25,6 8,95 1,99 2009 53,31 -2,04 -0,46

153890 Banco Svensk Miljö 51,18 0,34 1,71 1,00 29,1 -2,12 1,75 2009 53,31 -2,13 -0,42

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag 47,29 0,45 1,31 1,01 27 -6,74 1,74 2009 53,31 -6,02 -4,72

170423 Enter Sverige 65,72 0,71 1,73 0,94 27,9 15,79 2,34 2009 53,31 12,41 14,14

184416 Catella Sverige Select 41,20 0,59 1,52 0,67 19,2 5,47 2,13 2009 53,31 -12,11 -10,59

203067 Nordea Swedish Stars 55,29 0,44 1,50 1,02 27,9 0,80 1,97 2009 53,31 1,98 3,48

220244 Catella Reavinstfond 57,01 0,60 1,54 0,99 28,9 4,34 1,96 2009 53,31 3,70 5,24

254185 Nordea Sverigefond 53,20 0,42 1,43 0,98 27,8 1,16 1,90 2009 53,31 -0,11 1,32

272898 Spiltan Aktiefond Småland 60,86 0,66 1,59 0,79 18,54 2009 53,31 7,55 9,14

291906 Didner & Gerge Aktiefond 83,29 0,40 1,21 1,45 29,6 5,95 2,80 2009 53,31 29,98 31,19

339184 Spiltan Aktiefond Stabil 48,13 0,66 1,59 0,62 17,7 14,88 2,70 2009 53,31 -5,18 -3,59

344739 Aktie-Ansvar Sverige 48,40 0,59 1,40 0,90 27 0,60 1,78 2009 53,31 -4,91 -3,51

363564 Nordea Beta 43,56 0,42 1,41 0,80 24,7 1,01 1,75 2009 53,31 -9,75 -8,34

386581 Carnegie Swedish Equity Fund 50,17 0,42 1,20 0,99 25,1 -2,83 1,98 2009 53,31 -3,14 -1,94

393314 Carnegie Sverigefond 50,45 0,48 1,41 0,96 26,8 -0,87 1,87 2009 53,31 -2,86 -1,45

403584 Västernorrlandsfonden 40,32 0,45 1,53 0,89 24,1 -7,13 1,66 2009 53,31 -12,99 -11,46

450981 ODIN Sverige 63,10 0,79 2,00 1,03 28,4 8,01 2,21 2009 53,31 9,79 11,79

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth 49,41 0,72 1,83 1,17 30,5 -13,11 1,61 2009 53,31 -3,90 -2,07

528133 Länsförsäkringar Sverigefond 48,42 0,40 1,31 0,92 26,7 -0,79 1,80 2009 53,31 -4,89 -3,58

569988 GustaviaDavegårdh Sverige 68,19 0,63 1,50 0,99 28,2 15,21 2,40 2009 53,31 14,88 16,38

636092 Evli Sverigefond 49,80 0,60 1,43 0,99 27 -2,97 1,83 2009 53,31 -3,51 -2,08

681783 AMF Aktiefond Sverige 54,91 0,19 0,40 0,99 27,8 1,94 1,96 2009 53,31 1,60 2,00

690289 Skandia Sverige 54,10 0,49 1,40 0,96 27,2 2,87 1,97 2009 53,31 0,79 2,19

721860 Folksams Aktiefond Sverige 53,68 0,22 0,71 1,10 28,8 -5,11 1,85 2009 53,31 0,37 1,08

730366 DNB Sverigefond 52,28 0,49 1,25 0,99 27 -0,31 1,92 2009 53,31 -1,03 0,22

739458 Cicero SRI Sverige Fond 47,15 0,57 1,33 0,92 26,5 -1,79 1,76 2009 53,31 -6,16 -4,83

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA 56,69 0,20 0,52 1,02 28,4 2,54 1,98 2009 53,31 3,38 3,90

806869 Lannebo Sverige 56,44 0,60 1,61 1,01 26,7 2,64 2,10 2009 53,31 3,13 4,75

832899 Danske Invest Sverige Fokus 62,44 0,51 1,30 1,29 31,3 -6,15 1,98 2009 53,31 9,13 10,43

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige 54,05 0,18 0,40 1,10 28,7 -4,63 1,87 2009 53,31 0,74 1,14

853499 Swedbank Robur Ethica Sverige 52,11 0,34 1,71 1,10 30,3 -6,60 1,71 2009 53,31 -1,20 0,51

892513 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 53,44 0,31 1,42 1,06 28,6 -2,85 1,85 2009 53,31 0,13 1,55

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 54,59 0,22 0,72 1,06 28,4 -1,78 1,91 2009 53,31 1,28 2,00

905265 Folksam LO Västfonden 55,98 0,21 0,40 1,09 29,2 -2,00 1,90 2009 53,31 2,67 3,07

916189 Handelsbankens Sverigefond 54,18 0,49 1,50 1,03 27,9 -0,54 1,93 2009 53,31 0,87 2,38

928937 Öhman Sverigefond 48,59 0,46 1,22 1,02 28,2 -5,91 1,71 2009 53,31 -4,72 -3,50

939850 Swedbank Robur Exportfond 69,31 0,31 1,42 1,10 31,9 10,46 2,16 2009 53,31 16,00 17,42

973263 Danske Invest Sverige 68,72 0,51 1,30 1,22 31,2 3,92 2,19 2009 53,31 15,41 16,71

976928 Folksam LO Sverige 53,58 0,21 0,40 1,10 29 -4,77 1,83 2009 53,31 0,27 0,67
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2010

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv 22,70 0,23 0,70 1,13 25,4 -7,68 0,87 2010 26,9 -4,20 -3,50

119891 Spiltan Aktiefond Dalarna 20,55 0,74 1,85 1,05 23 -7,57 0,87 2010 26,9 -6,35 -4,50

152181 Spiltan Aktiefond Sverige 32,87 0,65 1,57 1,12 25,5 2,89 1,27 2010 26,9 5,97 7,54

153890 Banco Svensk Miljö 24,54 0,33 1,69 1,06 25,5 -3,93 0,94 2010 26,9 -2,36 -0,67

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag 15,20 0,42 1,30 0,87 23,8 -8,14 0,62 2010 26,9 -11,70 -10,40

170423 Enter Sverige 27,04 0,70 1,72 1,09 26 -2,23 1,02 2010 26,9 0,14 1,86

184416 Catella Sverige Select 25,94 0,58 1,52 1,03 19,2 -1,67 1,32 2010 26,9 -0,96 0,56

203067 Nordea Swedish Stars 18,62 0,40 1,50 1,16 25,1 -12,60 0,72 2010 26,9 -8,28 -6,78

220244 Catella Reavinstfond 27,25 0,58 1,54 0,98 26,1 0,87 1,02 2010 26,9 0,35 1,89

254185 Nordea Sverigefond 20,75 0,38 1,42 1,16 25,2 -10,48 0,80 2010 26,9 -6,15 -4,73

272898 Spiltan Aktiefond Småland 23,80 0,65 1,59 0,94 -1,45 2010 26,9 -3,10 -1,51

291906 Didner & Gerge Aktiefond 29,50 0,39 1,23 1,18 29,7 -2,25 0,98 2010 26,9 2,60 3,83

339184 Spiltan Aktiefond Stabil 24,47 0,65 1,57 0,89 19 0,45 1,26 2010 26,9 -2,43 -0,86

344739 Aktie-Ansvar Sverige 25,11 0,59 1,40 1,00 24,2 -1,84 1,02 2010 26,9 -1,79 -0,39

363564 Nordea Beta 18,30 0,38 1,41 1,00 22,2 -8,68 0,80 2010 26,9 -8,60 -7,19

386581 Carnegie Swedish Equity Fund 18,55 0,55 1,20 0,98 23,8 -7,84 0,76 2010 26,9 -8,35 -7,15

393314 Carnegie Sverigefond 20,82 0,43 1,39 1,01 24,4 -6,27 0,83 2010 26,9 -6,08 -4,69

403584 Västernorrlandsfonden 23,62 0,46 1,71 1,00 22,6 -3,23 1,02 2010 26,9 -3,28 -1,57

450981 ODIN Sverige 25,86 0,72 2,00 1,06 26,6 -2,71 0,95 2010 26,9 -1,04 0,96

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth 26,50 0,80 2,12 1,21 26,9 -5,81 0,97 2010 26,9 -0,40 1,72

528133 Länsförsäkringar Sverigefond 27,15 0,38 1,30 1,07 24,2 -1,70 1,10 2010 26,9 0,25 1,55

569988 GustaviaDavegårdh Sverige 20,63 0,62 1,50 1,06 26,1 -7,80 0,77 2010 26,9 -6,27 -4,77

636092 Evli Sverigefond 27,77 0,59 1,40 1,06 24,5 -0,69 1,11 2010 26,9 0,87 2,27

681783 AMF Aktiefond Sverige 26,42 0,18 0,40 1,08 25,4 -2,59 1,02 2010 26,9 -0,48 -0,08

690289 Skandia Sverige 27,75 0,48 1,40 1,12 24,8 -2,19 1,10 2010 26,9 0,85 2,25

721860 Folksams Aktiefond Sverige 25,66 0,21 0,70 1,11 26,8 -4,16 0,94 2010 26,9 -1,24 -0,54

730366 DNB Sverigefond 26,95 0,47 1,25 1,11 24,8 -2,81 1,07 2010 26,9 0,05 1,30

739458 Cicero SRI Sverige Fond 25,08 0,56 1,33 0,98 24,4 -1,29 1,01 2010 26,9 -1,82 -0,49

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA 27,28 0,19 0,51 1,15 26,2 -3,64 1,02 2010 26,9 0,38 0,89

806869 Lannebo Sverige 31,94 0,59 1,61 1,11 26,3 2,24 1,20 2010 26,9 5,04 6,65

832899 Danske Invest Sverige Fokus 1,30 0,53 1,39 0,49 26,7 -12,15 0,03 2010 26,9 -25,60 -24,21

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige 25,89 0,18 0,40 1,11 26,7 -3,79 0,95 2010 26,9 -1,01 -0,61

853499 Swedbank Robur Ethica Sverige 23,76 0,33 1,68 1,12 27 -6,25 0,86 2010 26,9 -3,14 -1,46

892513 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 24,70 0,30 1,41 1,15 26,5 -6,04 0,91 2010 26,9 -2,20 -0,79

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 25,29 0,22 0,71 1,14 26,3 -5,19 0,94 2010 26,9 -1,61 -0,90

905265 Folksam LO Västfonden 26,26 0,21 0,40 1,11 26,6 -3,42 0,97 2010 26,9 -0,64 -0,24

916189 Handelsbankens Sverigefond 25,52 0,45 1,50 1,11 25,5 -4,31 0,98 2010 26,9 -1,38 0,12

928937 Öhman Sverigefond 26,16 0,45 1,22 0,97 25,2 0,04 1,02 2010 26,9 -0,74 0,47

939850 Swedbank Robur Exportfond 32,20 0,30 1,41 1,31 29,8 -2,86 1,06 2010 26,9 5,30 6,71

973263 Danske Invest Sverige 26,17 0,50 1,31 1,03 27,7 -1,64 0,93 2010 26,9 -0,73 0,58

976928 Folksam LO Sverige 25,69 0,21 0,40 1,11 26,7 -4,08 0,94 2010 26,9 -1,21 -0,81
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2011

Fondnummer Namn Årlig avg % Fondavgift (%) Netto Fondavgift (%) Brutto (TER) Beta Standardavvikels (36m) Alfa Sharpe ÅR SIXPRX ÖveravkastningÖveravkastning utan TER

104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv -18,46 0,23 0,70 1,20 22,6 -1,76 -0,89 2011 -13,6 -4,86 -4,16

119891 Spiltan Aktiefond Dalarna -19,11 0,68 1,66 1,18 21,8 -2,69 -0,95 2011 -13,6 -5,51 -3,85

152181 Spiltan Aktiefond Sverige -15,46 0,64 1,54 1,25 22,8 1,89 -0,75 2011 -13,6 -1,86 -0,32

158261 SEB Sverigefond Stora Bolag -11,86 0,42 1,30 0,87 19,7 -0,17 -0,69 2011 -13,6 1,74 3,04

170423 Enter Sverige -20,42 0,70 1,72 1,14 23,7 -4,61 -0,93 2011 -13,6 -6,82 -5,10

184416 Catella Sverige Select -22,67 0,59 1,52 1,10 19,2 -7,48 -1,27 2011 -13,6 -9,07 -7,55

203067 Nordea Swedish Stars -12,28 0,38 1,50 1,08 21,9 2,50 -0,64 2011 -13,6 1,32 2,82

220244 Catella Reavinstfond -16,32 0,60 1,54 1,08 21,3 -1,54 -0,84 2011 -13,6 -2,72 -1,18

254185 Nordea Sverigefond -18,01 0,37 1,41 1,20 22,7 -1,32 -0,87 2011 -13,6 -4,41 -3,00

272898 Spiltan Aktiefond Småland -14,93 0,64 1,55 1,17 21,9 1,26 -0,76 2011 -13,6 -1,33 0,22

291906 Didner & Gerge Aktiefond -16,24 0,36 1,22 1,26 28,7 1,40 -0,62 2011 -13,6 -2,64 -1,42

339184 Spiltan Aktiefond Stabil -8,72 0,64 1,54 0,64 16,6 -0,55 -0,63 2011 -13,6 4,88 6,42

344739 Aktie-Ansvar Sverige -13,97 0,59 1,40 1,00 20,4 -0,43 -0,77 2011 -13,6 -0,37 1,03

363564 Nordea Beta -16,86 0,37 1,41 0,97 19,3 -3,79 -0,96 2011 -13,6 -3,26 -1,85

386581 Carnegie Swedish Equity Fund -14,66 0,51 2,05 0,85 19,8 -3,41 -0,82 2011 -13,6 -1,06 0,99

393314 Carnegie Sverigefond -13,28 0,39 1,40 0,89 20,5 -1,43 -0,73 2011 -13,6 0,32 1,72

403584 Västernorrlandsfonden -14,44 0,40 1,42 1,10 21,1 0,75 -0,76 2011 -13,6 -0,84 0,58

450981 ODIN Sverige -18,14 0,73 2,00 1,05 22,5 -3,80 -0,88 2011 -13,6 -4,54 -2,54

476895 Scientia Sverige -10,63 0,56 1,31 0,84 0,46 2011 -13,6 2,97 4,28

524470 Ålandsbanken SICAV-Swedish Growth -21,11 0,70 1,89 1,29 25,4 -3,04 -0,90 2011 -13,6 -7,51 -5,62

528133 Länsförsäkringar Sverigefond -14,60 0,37 1,30 1,10 21,3 0,60 -0,76 2011 -13,6 -1,00 0,30

569988 GustaviaDavegårdh Sverige -14,96 0,53 1,50 1,02 22,5 -1,02 -0,74 2011 -13,6 -1,36 0,14

605634 Systematiska Sverige -15,95 0,62 1,50 1,00 -2,30 2011 -13,6 -2,35 -0,85

636092 Evli Sverigefond -17,79 0,52 1,40 1,01 20,9 -4,03 -0,93 2011 -13,6 -4,19 -2,79

681783 AMF Aktiefond Sverige -14,79 0,18 0,40 1,08 21,9 0,10 -0,75 2011 -13,6 -1,19 -0,79

690289 Skandia Sverige -21,01 0,49 1,40 1,09 22 -6,04 -1,03 2011 -13,6 -7,41 -6,01

721860 Folksams Aktiefond Sverige -15,58 0,22 0,71 1,15 23,6 0,34 -0,73 2011 -13,6 -1,98 -1,27

730366 DNB Sverigefond -18,17 0,47 1,25 1,14 21,9 -2,43 -0,91 2011 -13,6 -4,57 -3,32

739458 Cicero SRI Sverige Fond -16,98 0,56 1,33 1,08 21,4 -2,14 -0,87 2011 -13,6 -3,38 -2,05

789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA -18,06 0,19 0,51 1,18 23,2 -1,73 -0,85 2011 -13,6 -4,46 -3,95

792697 Carnegie Swedish Large Cap -19,05 0,42 1,60 1,13 -3,52 2011 -13,6 -5,45 -3,85

806869 Lannebo Sverige -18,83 0,54 1,61 1,23 24,3 -1,78 -0,84 2011 -13,6 -5,23 -3,62

832899 Danske Invest Sverige Fokus -13,85 0,60 1,53 1,02 24,3 0,13 -0,64 2011 -13,6 -0,25 1,28

833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige -15,23 0,18 0,40 1,14 23,5 0,50 -0,72 2011 -13,6 -1,63 -1,23

853499 Swedbank Robur Ethica Sverige -18,36 0,33 1,71 1,13 23,1 -2,79 -0,87 2011 -13,6 -4,76 -3,05

902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -18,48 0,22 0,72 1,13 23,5 -2,95 -0,86 2011 -13,6 -4,88 -4,16

905265 Folksam LO Västfonden -16,21 0,21 0,40 1,13 23,3 -0,62 -0,77 2011 -13,6 -2,61 -2,21

916189 Handelsbankens Sverigefond -15,48 0,42 1,48 1,10 22,1 -0,37 -0,78 2011 -13,6 -1,88 -0,40

928937 Öhman Sverigefond -13,95 0,46 1,22 1,02 22,1 -0,08 -0,71 2011 -13,6 -0,35 0,87

939850 Swedbank Robur Exportfond -22,53 0,30 1,43 1,38 26,8 -3,09 -0,90 2011 -13,6 -8,93 -7,50

973263 Danske Invest Sverige -15,43 0,53 1,33 1,05 24,5 -1,10 -0,70 2011 -13,6 -1,83 -0,50

976928 Folksam LO Sverige -15,37 0,21 0,40 1,14 23,4 0,43 -0,73 2011 -13,6 -1,77 -1,37
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Appendix B

SIXPRX

Månad 2006 2007 2008 2009 2010 2011

jan 1,48 3,28 -12,27 -5,96 0,77 -1,14

feb 3,73 -2,19 3,43 2,63 -0,52 -1,62

mar 6,87 5,57 -1,64 2,15 8,78 2,26

apr 1,15 6,75 4,91 21,95 4,25 4

maj -7,89 1,95 2,86 2,86 -6,92 -0,52

jun 0,92 -2,23 -13,98 0,8 1,51 -3,52

jul -1,28 -1,5 -0,69 10,34 4,6 -4,72

aug 4,41 -2,64 1,26 3,69 -3,24 -10,49

sep 5,22 -0,4 -12,33 0,65 8,48 -5,95

okt 4,51 -1,92 -17,77 4,76 0,08 8,9

nov -0,91 -6,49 -2,23 -0,02 1,44 -1,42

dec 8,34 -2 3,72 1,97 5,99 1,08

Hela 

året 28,71 -2,58 -39,1 53,31 26,9 -13,6

Hämtad från:

http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/SIXPRX-tabell/

Standardavvikelse SIXPRX, baserat på 36 månader, och Sharpe kvot Standardavvikelse SIXPRX baserat på 12 månader

År σ Sharpe kvot År σ

2006 11,52 2,29 2006 15,06

2007 13,37 -0,46 2007 13,20

2008 21,09 -2,04 2008 27,92

2009 24,33 2,17 2009 23,59

2010 25,08 1,05 2010 16,00

2011 20,01 -0,76 2011 17,27

Riskfria räntan, baserat på 3 månaders stadsskuldväxlar

År Procent

2006 2,33

2007 3,55

2008 3,91

2009 0,40

2010 0,50

2011 1,65

Källa: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32290.aspx
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Appendix C 

Nedan redovisas resultatet från SAS, för test av statistisk signifikans av fondernas:   

- Över-/underavkastning i faktiska tal 

- Över-/underavkastning när avgifterna är tillbakalagda 

- Sharpe kvot över/under index Sharpe kvot 

- Jensens alfa 

För hela tidsperioden samt för 2008 

Index förklaringsgrad på fondernas avkastning och en multipel regression.   

 

Över-/underavkastning 

Över- underavkastning där avgifterna finns medräknade  

Mean               -1.0315647 

Student's t    t   -3.1069    Pr > |t|    0.0021 

Nollhypotesen kan förkastas. Statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,0021 understiger 

0,05. 
                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                     Variable:  overavk  (overavk) 

 

                                                                Moments 

                                    N                         245    Sum Weights                245 

                                    Mean               -1.0315647    Sum Observations    -252.73336 

                                    Std Deviation      5.19698729    Variance            27.0086769 

                                    Skewness           0.84897543    Kurtosis            7.89852826 

                                    Uncorrected SS     6850.82798    Corrected SS        6590.11716 

                                    Coeff Variation    -503.79653    Std Error Mean      0.33202334 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     -1.03156     Std Deviation            5.19699 

                                         Median   -1.04403     Variance                27.00868 

                                         Mode       .          Range                   55.57487 

                                                               Interquartile Range      4.16892 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t   -3.1069    Pr > |t|    0.0021 

                                            Sign           M     -34.5    Pr >= |M|   <.0001 

                                            Signed Rank    S   -5137.5    Pr >= |S|   <.0001 

                                                           

Över-/underavkastning med avgifter tillbakalagda 

Över-/ underavkastning där avgifterna är tillbakalagda  

Mean                0.1810386     

Student's t    t  0.546154    Pr > |t|    0.5855 
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Nollhypotesen kan inte förkastas. Inte statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,5855 

överstiger 0,05. 

 
                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                Variable:  over_avkUavg  (over_avkUavg) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                         244    Sum Weights                244 

                                    Mean                0.1810386    Sum Observations    44.1734191 

                                    Std Deviation       5.1778672    Variance            26.8103088 

                                    Skewness           0.95300252    Kurtosis            8.13853671 

                                    Uncorrected SS     6522.90212    Corrected SS        6514.90503 

                                    Coeff Variation    2860.09013    Std Error Mean      0.33147898 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     0.181039     Std Deviation            5.17787 

                                         Median   0.008306     Variance                26.81031 

                                         Mode      .           Range                   55.39487 

                                                               Interquartile Range      4.15055 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  0.546154    Pr > |t|    0.5855 

                                            Sign           M         0    Pr >= |M|   1.0000 

                                            Signed Rank    S        34    Pr >= |S|   0.9755 

 

 

Sharpe kvot 

Sharpe kvoten över eller under indexets Sharpe kvot.  

Mean               -0.1021804     

Student's t    t  -3.30932    Pr > |t|    0.0011 

Nollhypotesen kan förkastas. Statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,0011 understiger 

0,05. 
                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                             Variable:  shp_minus_index  (shp_minus_index) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                         245    Sum Weights                245 

                                    Mean               -0.1021804    Sum Observations      -25.0342 

                                    Std Deviation      0.48329487    Variance            0.23357393 

                                    Skewness            -0.794136    Kurtosis            11.0786255 

                                    Uncorrected SS     59.5500447    Corrected SS        56.9920399 

                                    Coeff Variation    -472.98194    Std Error Mean      0.03087658 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 
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                                         Mean     -0.10218     Std Deviation            0.48329 

                                         Median   -0.07555     Variance                 0.23357 

                                         Mode     -2.28894     Range                    4.32818 

                                                               Interquartile Range      0.26157 

 

                                 Note: The mode displayed is the smallest of 4 modes with a count of 3. 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  -3.30932    Pr > |t|    0.0011 

                                            Sign           M     -34.5    Pr >= |M|   <.0001 

                                            Signed Rank    S   -5846.5    Pr >= |S|   <.0001 

 

 

 

Jensens alfa  

Jensens alfa, där index används för att beräkna SML.  

Mean               -1.1158199     

Student's t    t  -3.38617    Pr > |t|    0.0008 

Nollhypotesen kan förkastas. Statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,0008 understiger 

0,05. 

 
                                                             The SAS System                                 

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                        Variable:  alfa  (alfa) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                         245    Sum Weights                245 

                                    Mean               -1.1158199    Sum Observations    -273.37588 

                                    Std Deviation      5.15784429    Variance            26.6033577 

                                    Skewness           1.22880616    Kurtosis            7.45373326 

                                    Uncorrected SS     6796.25753    Corrected SS        6491.21928 

                                    Coeff Variation    -462.24701    Std Error Mean      0.32952258 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     -1.11582     Std Deviation            5.15784 

                                         Median   -1.09757     Variance                26.60336 

                                         Mode       .          Range                   47.06136 

                                                               Interquartile Range      4.35052 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  -3.38617    Pr > |t|    0.0008 

                                            Sign           M     -27.5    Pr >= |M|   0.0005 

                                            Signed Rank    S   -5197.5    Pr >= |S|   <.0001 
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Korrelation med index  

Förklaringsgraden, R
2
. Hur mycket av fondernas utveckling som förklaras av index 

utveckling.  

Fondens avkastning:  

R-Square     0.9729 

Fondernas avkastning när avgifter är tillbakalagda: 

R-Square     0.9730     

Index avkastning kan förklara fondernas avkastning till 97,3%.  
 

                                                          The REG Procedure 

                                                             Model: MODEL1 

.                                                     Dependent Variable: avkUavg 

 

                                         Number of Observations Read                        245 

                                         Number of Observations Used                        241 

                                         Number of Observations with Missing Values           4 

 

 

                                                          Analysis of Variance 

 

                                                                 Sum of           Mean 

                             Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr 

> F 

 

                             Model                     1         233503         233503    8598.85    

<.0001 

                             Error                   239     6490.06798       27.15510 

                             Corrected Total         240         239993 

 

 

                                          Root MSE              5.21106    R-Square     0.9730 

                                          Dependent Mean        8.91978    Adj R-Sq     0.9728 

                                          Coeff Var            58.42136 

 

 

                                                          Parameter Estimates 

 

                                                             Parameter       Standard 

                           Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr 

> |t| 

 

                           Intercept    Intercept     1        0.10560        0.34887       0.30      

0.7624 

                           SIXPRX       SIXPRX        1        1.00805        0.01087      92.73      

<.0001 

 

 

 

                                                           The REG Procedure 

                                                             Model: MODEL1 

                                                   Dependent Variable: ar_avk ar_avk  

 

                                                Number of Observations Read         245 

                                                Number of Observations Used         245 

 

 

                                                          Analysis of Variance 

 

                                                                 Sum of           Mean 
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                             Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr 

> F 

 

                             Model                     1         235927         235927    8711.50    

<.0001 

                             Error                   243     6580.98508       27.08224 

                             Corrected Total         244         242508 

 

 

                                          Root MSE              5.20406    R-Square     0.9729 

                                          Dependent Mean        7.63370    Adj R-Sq     0.9728 

                                          Coeff Var            68.17218 

 

 

                                                          Parameter Estimates 

 

                                                             Parameter       Standard 

                           Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr 

> |t| 

 

                           Intercept    Intercept     1       -1.08581        0.34535      -3.14      

0.0019 

                           SIXPRX       SIXPRX        1        1.00626        0.01078      93.34      

<.0001 

 

 

Multipel regression  
 

I hur hög grad faktorer som TER avgifter, betavärdet och standardavvikelsen, om det är ett 

negativt eller positivt börsår, förklarar över-/underavkastningen på fonderna. 

 

Variablernas gemensamma förklaring av fondernas över-/underavkastning:  

R-Square     0.0401 

Beta   Pr > |t|    0.0261 

TER avgifter, betavärdet och standardavvikelsen och om det är positivt eller negativt börsår 

förklarar tillsammans 4% av fondernas över-/underavkastning. Den enda variabel som är 

statistisk signifikant är betavärdet, eftersom 0.0261 understiger 0,05. 

 

 

 
 

                                                            The SAS System                                

                                                           The REG Procedure 

                                                             Model: MODEL1 

                                             Dependent Variable: over_avkUavg over_avkUavg 

 

                                         Number of Observations Read                        245 

                                         Number of Observations Used                        230 

                                         Number of Observations with Missing Values          15 

 

 

                                                          Analysis of Variance 

 

                                                                 Sum of           Mean 
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                             Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr 

> F 

 

                             Model                     4      239.63111       59.90778       2.35    

0.0553 

                             Error                   225     5740.29526       25.51242 

                             Corrected Total         229     5979.92637 

 

 

                                          Root MSE              5.05098    R-Square     0.0401 

                                          Dependent Mean        0.07158    Adj R-Sq     0.0230 

                                          Coeff Var          7056.25150 

 

 

                                                          Parameter Estimates 

 

                                                                Parameter       Standard 

Variable        Label           DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 

 

Intercept       Intercept        1       -8.51666        3.04701      -2.80      0.0056 

ter             ter              1        0.86339        0.77207       1.12      0.2646 

Beta            Beta             1        6.66520        2.97656       2.24      0.0261 

stdav           stdav            1        0.04543        0.06213       0.73      0.4655 

positivt_ar     positivt_ar      1       -0.37990        0.68337      -0.56      0.5788 

 

 

År 2008, Över-/underavkastning 

Över- underavkastning där avgifterna finns medräknade år 2008 

Student's t    t  0.640254    Pr > |t|    0.5256 

Nollhypotesen kan inte förkastas. Inte statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,5256 

överstiger 0,05. 
 

 

                                                             The SAS System                                

 

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                     Variable:  overavk  (overavk) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                          42    Sum Weights                 42 

                                    Mean               0.35909703    Sum Observations    15.0820751 

                                    Std Deviation      3.63483283    Variance            13.2120097 

                                    Skewness           0.10190611    Kurtosis            0.58930436 

                                    Uncorrected SS     547.108325    Corrected SS        541.692396 

                                    Coeff Variation    1012.21468    Std Error Mean      0.56086688 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     0.359097     Std Deviation            3.63483 

                                         Median   0.262328     Variance                13.21201 

                                         Mode      .           Range                   17.26171 

                                                               Interquartile Range      3.64942 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 
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                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  0.640254    Pr > |t|    0.5256 

                                            Sign           M         1    Pr >= |M|   0.8776 

                                            Signed Rank    S      44.5    Pr >= |S|   0.5841 

 

 

                                                           

År 2008, Över-/ underavkastning,  avgifter tillbakalagda 

Över- underavkastning där avgifterna är tillbakalagda år 2008. 

Student's t    t  2.631479    Pr > |t|    0.0120 

Nollhypotesen kan förkastas. Statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,0120 understiger 

0,05. 
 

 

 

                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                Variable:  over_avkUavg  (over_avkUavg) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                          41    Sum Weights                 41 

                                    Mean               1.42333646    Sum Observations    58.3567947 

                                    Std Deviation      3.46337513    Variance            11.9949673 

                                    Skewness           0.06177535    Kurtosis            0.46365359 

                                    Uncorrected SS     562.860045    Corrected SS        479.798692 

                                    Coeff Variation     243.32793    Std Error Mean      0.54088832 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     1.423336     Std Deviation            3.46338 

                                         Median   1.376040     Variance                11.99497 

                                         Mode      .           Range                   17.17497 

                                                               Interquartile Range      3.96618 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  2.631479    Pr > |t|    0.0120 

                                            Sign           M       6.5    Pr >= |M|   0.0596 

                                            Signed Rank    S     187.5    Pr >= |S|   0.0132 

 

 

                                                           

 

År 2008, Sharpe 

Sharpe kvoten över eller under indexets Sharpe kvot år 2008.  

Student's t    t  1.698701    Pr > |t|    0.0970 

Nollhypotesen kan inte förkastas. Inte statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,0970 

överstiger 0,05. 
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                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                             Variable:  shp_minus_index  (shp_minus_index) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                          42    Sum Weights                 42 

                                    Mean               0.14323649    Sum Observations     6.0159326 

                                    Std Deviation      0.54646393    Variance            0.29862282 

                                    Skewness           3.13352137    Kurtosis              9.104268 

                                    Uncorrected SS     13.1052368    Corrected SS        12.2435357 

                                    Coeff Variation     381.51167    Std Error Mean      0.08432121 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 

 

                                         Mean     0.143236     Std Deviation            0.54646 

                                         Median   0.036375     Variance                 0.29862 

                                         Mode     2.039247     Range                    2.41289 

                                                               Interquartile Range      0.12139 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  1.698701    Pr > |t|    0.0970 

                                            Sign           M         6    Pr >= |M|   0.0884 

                                            Signed Rank    S     115.5    Pr >= |S|   0.1509 

 

 

                                                           

 

År 2008, Jensens alfa 

Jensens alfa, där index används för att beräkna SML år 2008.  

Student's t    t  -0.48568    Pr > |t|    0.6298 

Nollhypotesen kan inte förkastas. Inte statistiskt signifikant skild från noll eftersom 0,6298 

överstiger 0,05. 

 
                                                             The SAS System                                

                                                        The UNIVARIATE Procedure 

                                                        Variable:  Alfa  (Alfa) 

 

                                                                Moments 

 

                                    N                          42    Sum Weights                 42 

                                    Mean               -0.3519512    Sum Observations     -14.78195 

                                    Std Deviation      4.69631996    Variance            22.0554212 

                                    Skewness           -1.6176514    Kurtosis            2.06747899 

                                    Uncorrected SS     909.474795    Corrected SS         904.27227 

                                    Coeff Variation    -1334.3668    Std Error Mean       0.7246579 

 

 

                                                       Basic Statistical Measures 

 

                                             Location                    Variability 
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                                         Mean     -0.35195     Std Deviation            4.69632 

                                         Median    1.11095     Variance                22.05542 

                                         Mode       .          Range                   19.40503 

                                                               Interquartile Range      4.64260 

 

 

                                                       Tests for Location: Mu0=0 

 

                                            Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                                            Student's t    t  -0.48568    Pr > |t|    0.6298 

                                            Sign           M         9    Pr >= |M|   0.0079 

                                            Signed Rank    S      90.5    Pr >= |S|   0.2628 

 

 


