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Sammanfattning

Sparande i fonder är något som berör många människor. I Sverige är 99 % av den vuxna
befolkningen på något vis exponerad mot fondmarknaden genom privat- eller
pensionssparande. Aktiefonder är den vanligaste typen av fonder vilka kan förvaltas på
olika sätt. Majoriteten förvaltas aktivt av en grupp människor med mål att överprestera
marknadens utveckling, medan det även finns passivt förvaltade fonder som till stor del
sköts av datorer och strävar efter att följa marknadsutvecklingen.

En ständigt aktuell diskussion är huruvida de aktivt förvaltade fonderna, som också
kostar betydligt mer för fondspararen, är ett bättre alternativ till de billigare passivt
förvaltade fonderna. Vår studie tar fasta i den effektiva marknadshypotesen som menar
att det inte är möjligt, att med aktiv förvaltning, överträffa marknadsutvecklingen. En
hel del forskning har genomförts inom området där konsensus talar för de passivt
förvaltade fonderna.

Vi har genomfört studien på ett urval där vi endast inkluderat fonder som tagits fram
genom förutsatta kriterier. Kriterierna är utformade för att finna de aktivt förvaltade
fonder som vi anser har bäst förutsättningar att överprestera marknadsutvecklingen.
Utifrån kriterierna har vårt urval slutligen landat på aktivt förvaltade aktiefonder med
minsta möjliga placeringsrestriktioner.

Vi har undersökt fondernas prestationer utifrån två synvinklar; avkastning och
riskjusterad avkastning. Den förstnämnda har mätts genom geometrisk avkastning samt
teorin B-index. Den sistnämnda har mätts genom de välkända prestationsmåtten Jensens
Alfa, Sharpekvot, Treynorkvot samt Informatiosnkvot.

Vi har utgått från den svenska fondspararens perspektiv för att ge vägledning huruvida
denne bör välja aktivt eller passivt förvaltade fonder. Urvalet innehåller fonder baserade
i Sverige, Norge och Luxemburg, alla tillgängliga för den svenska placeraren.

Studiens resultat visar tydligt att de aktivt förvaltade fonderna generellt inte
överpresterar marknadsutvecklingen, trots de relativt goda förutsättningar vi anser våra
urvalsfonder har. Endast en av femton fonder har lyckats överprestera
marknadsutvecklingen gällande både avkastning och riskjusterad avkastning. Den
effektiva marknadshypotesen har därmed visat sig gällande i vår undersökning.

Genom resultatet kan vi fastslå att de klart högre avgifterna som fondbolagen tar ut för
aktiv förvaltning generellt inte skapar något värde för fondspararen. Trots vår slutsats är
endast 5 % av den svenska fondförmögenheten placerad i passivt förvaltade fonder.
Okunskapen bland fondspararna i kombination med fondbolagens girighet är troligtvis
de främsta anledningarna till att aktivt förvaltade fonder fortfarande utgör majoriteten
av fondförmögenheten i Sverige.

Den enes dumhet, den andres rikedom
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1. Inledning

I uppsatsens inledande kapitel har vi presenterat ämnet som ligger till grund för
studien. Vi har inledningsvis diskuterat ämnet brett för att sedan smalna av och komma
fram till en koncentrerad frågeställning. Efter att problembakgrunden har utvecklats till
en problemformulering har slutligen uppsatsens syfte och avgränsningar förklarats.

1.1 Problembakgrund
Att spara ses nog av de flesta som en självklarhet vid ekonomiskt överskott. Kortfattat
kan vi definiera begreppet sparande som det som kvarstår av en persons disponibla
inkomst efter att alla avgifter för konsumtion är subtraherade (Investopedia, 2012a).
Anledningarna till varför människor sparar kan variera; vissa gör det för att få pengarna
att växa, medan andra har som mål att tillhandahålla en ekonomisk buffert för att möta
oväntade situationer. Liksom anledningarna till sparandet varierar även sparformerna.
En mycket populär sparandeform är fondsparande i vilket man överlåter sina pengar åt
en förvaltare som sedan placerar dem i syfte att skapa avkastning på kapitalet. Khorana,
Servaes & Tufano (2005, s. 32) undersökte fondsparandet i 56 länder vilket visade att
fondsparandet i medianlandet stod för 9 % av BNP vilket bevisar dess omfattning.

Fondsparande kan delas in i olika kategorier av fonder där räntefonder, aktiefonder och
blandfonder är de vanligaste fonderna. På den svenska fondmarknaden utgör
aktiefonder 52,2 % av den totala fondförmögenheten, följt av räntefonder som
motsvarar 21,72 % av fondförmögenheten (Fondbolagens Förening, 2012a). Vidare kan
man kategorisera aktiefonder mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder.
Inom de aktivt förvaltade fonderna försöker fondförvaltaren med kollegor att aktivt
välja ut och investera i innehav som tros leverera en bra avkastning till fonden. Inom de
passivt förvaltade fonderna försöker man istället så precist som möjligt efterspegla
utvecklingen av ett visst aktieindex och lägger således inga resurser till att leta fram och
utvärdera potentiella högavkastande bolag (Investopedia, 2012b). Av den anledningen
brukar fonderna kallas indexfonder där ett lämpligt jämförelseindex väljs beroende på
var fonden har sina innehav placerade. Mycket av förvaltningen sker av datorer varför
förvaltarteamen i regel är små för indexfonder. Allt kan dock inte skötas av datorer utan
kräver beslutsfattande från människor (Swedbank, 2010). De aktivt förvaltade fonderna
kräver mer resurser eftersom att människor aktivt måste göra bolagsanalyser för att hitta
potentiella högavkastande bolag som tillsammans ska överträffa marknadsutvecklingen.
Förvaltarteamen är på grund av det större i aktivt förvaltade fonder. Det innebär att det
kostar mer att driva en aktivt förvaltad fond vilket även återspeglas i avgiften som i
slutändan belastar kunderna som väljer att investera i fonden.

Aktiefondens prestation ställs i regel mot risknivån i fonden, ofta mätt i hur mycket
värdet fluktuerar med tiden. Det brukar kallas riskjusterad avkastning vilket sedan ofta
ställs i relation till ett lämpligt aktieindex som representerar marknadens utveckling.
Om en aktivt förvaltad fond inte överträffar den riskjusterade utvecklingen av en passivt
förvaltad fond finns inget ekonomiskt värde för placeraren att välja den förstnämnda.
Trots aktiefondernas vida popularitet bland spararna är det få aktivt förvaltade fonder
som lyckas prestera bättre än sitt jämförelseindex. Faktumet stöds av ett flertal studier,
både svenska och internationella, som fastslår att det oftast är mer lönsamt att välja en
passivt förvaltad indexfond än en aktivt förvaltad aktiefond. I en studie publicerad i The



2

Financial Review kan vi ta del av statistik från den amerikanska marknaden över en 30-
årsperiod. Författaren av artikeln konstaterar att enbart 10 % av de granskade aktivt
förvaltade fonderna lyckas generera avkastning som överstiger det amerikanska S&P
500-indexet under tidsperioden (Malkiel, 2005, s. 3). Även en finländsk avhandling
påvisar svårigheterna för aktivt förvaltade fonder att slå sitt jämförelseindex över en
längre tidsperiod, i detta fall från 1999-2009. Författaren har jämfört 180 finländska
aktiefonder, som placerar i Finland, Europa och Nordamerika, med deras respektive
jämförelseindex och kommit fram till att endast ett fåtal av fonderna lyckats
överprestera sina jämförelseindex över den aktuella 10-årsperioden (Aalto, 2009).
Resultaten är liknande för den svenska fondmarknaden. Lundgren och von Bahr (2009)
visar att endast en av tio aktivt förvaltade aktiefonder med placeringar i svenska bolag
har överpresterat den svenska marknaden sett från ett riskjusterat perspektiv.

Att förvaltare har svårt att överträffa index är dock inget tidigare okänt problem. Fama
publicerade 1970 en numera välkänd studie rörande marknadens effektivitet. Han
menade att det är omöjligt att under en längre tidsperiod systematiskt hitta under- och
övervärderade tillgångar som genererar högre avkastning än marknaden som helhet.
Enligt hypotesen om effektiva marknader är alltså all tillgänglig information redan
återspeglad i aktiekursen vilket medför att marknaden, teoretiskt sett, ständigt är rätt
värderad. Vidare menar Fama (1970) att det saknar betydelse gällande vilken marknad
man investerar på eller när man gör det; alla marknader är således effektiva och
återspeglar all information lika snabbt. Om man applicerar denna teori på
fondmarknaden bör alltså inte förvaltaren kunna skapa värde för kunden genom att
systematiskt välja ut enskilda tillgångar på marknaden. Vi måste dock ha i åtanke att
teorin om effektiva marknader är oerhört kontroversiell och omdebatterad. Det går att
hitta flertalet vetenskapliga studier, som i motsats till Famas ståndpunkt, visar på att det
långsiktigt går att skapa avkastning som överstiger marknadens genomsnittliga
avkastning. Oppenheimer (1986) undersökte mellan år 1970 och 1983 en portfölj
sammansatt enbart av aktier som handlades till en kurs motsvarande minst 66 % under
dess egna kapital. Resultatet visade på att portföljen genomsnittligt avkastade 29,4 %
per år medan jämförelseindex enbart genererade 11,5 % i årlig avkastning under samma
tidsperiod (Oppenheimer, 1986). Även Basu (1977), Capaul et. al (1993) och Keppler
(1991) kunde påvisa att det går att slå marknaden genom att systematiskt välja ut aktier
baserat på olika fundamentala kriterier.

För att relatera det hela till fondsparande kan vi även finna en rad exempel på
framgångsrika fonder som år efter år kunnat uppvisa avkastning som vida överstiger det
jämförelseindex som de ställts mot. Ett exempel är Fidelity Magellan Fund, som var
framgångsrik i synnerhet mellan år 1977 och 1990. Under den nämnda tidsperioden
genererade Fidelity Magellan Fund en genomsnittlig årlig avkastning om 29 % vilket
vida överträffade indexutvecklingen (Investopedia, 2012c). Ovan nämnda exempel visar
således på att det är möjligt att överprestera marknaden med hjälp av aktiv förvaltning.
Flertalet studier har dock visat att få aktivt förvaltade fonder lyckas slå marknaden på
lång sikt, trots att viss potential till överavkastning alltså verkar finnas (Aktiespararna,
2001).

Vi anser att den effektiva marknadshypotesen är en viktig teori med många intressanta
infallsvinklar om hur kapitalmarknaderna fungerar. Om vi helt valt att placera oss bland
anhängarna av teorin hade vi ansett att aktivt förvaltade fonder aldrig bör väljas framför
en passivt förvaltad fond eftersom teorin menar att aktiv förvaltning inte lönar sig. Som
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vi nämnt ovan finns dock ett flertal exempel på förvaltare och investerare som faktiskt
lyckas överprestera marknaden vilket talar mot den effektiva marknadshypotesen.
Därigenom anser vi att det finns utrymme för fondförvaltare att skapa överavkastning
genom att utnyttja ineffektiviteter på marknaden.

Om vi går vidare med resonemanget att en fondförvaltare kan överträffa
indexutvecklingen kan man fråga sig om samma förutsättningar gäller för alla
aktiefondförvaltare i kampen mot marknadsutvecklingen? Existerar det bättre
förutsättningar för vissa förvaltare gentemot andra, eller snarare; när har fondförvaltaren
störst möjlighet att hitta och placera i undervärderade tillgångar och därmed motbevisa
den effektiva marknadshypotesen? Aktivt förvaltade aktiefonder har i regel
placeringsinriktningar som förklarar hur fondens förmögenhet placeras. De kan
exempelvis innefatta att man endast placerar i mindre bolag eller att man endast placerar
i bolag som uppfyller vissa etiska kriterier eller inom vilka regioner förmögenheten
placeras. Vi vill belysa hur dessa placeringsinriktningar kan bli restriktioner som
hämmar förvaltarna.

När en fond växer sig stor i form av förmögenhet att förvalta, uppstår svårigheter för
förvaltaren att hantera de stora summorna. Chen et al. (2004) finner starka bevis att
fondens förmögenhet påverkar dess prestation negativt. En anledning är att det är
svårare att köpa in stora kvantiteter av aktier utan att i slutändan erhålla ett sämre pris.
Det är på grund av att det ofta är svårt att hitta tillräckligt med säljare utan att gå upp i
prisnivå. Författarna belyser även att fonder med mindre förmögenhet i högre grad kan
placera pengar i sina förstahandsval som följer deras strategi medan större fonder inte
alltid har den möjligheten utan måste söka sig till aktier som handlas med tillräcklig
volym men som inte nödvändigtvis är förstahandsvalet i placeringsstrategin. Om man
tillämpar exemplet på en Sverigefond kan problemet bli betydande. Har fonden en stor
förmögenhet finns inte många alternativ att välja mellan. Fondförvaltaren tvingas då
placera i de stora bolagen och därmed försvinner många möjligheter att placera i
undervärderade bolag av mindre karaktär. Wiklander (2008) samt Andreas och Vemon
(2008) bekräftar fondförmögenhetens negativa inverkan på prestationen i studier av den
svenska fondmarknaden. Problemet blir än mer tydligt när fonden är begränsat till
endast småbolag som är mindre likvida. Vi anser dock att problemet blir mindre ju
större urvalet av bolag är. Finns fler bolag att välja mellan kommer förmögenheten
kunna fördelas på fler innehav och därmed slipper förvaltaren begränsas till enbart
bolag som handlas till mycket stora volymer.

Gällande fonder som placerar i etiska bolag visar bland andra Bauer et al. (2007),
Krander et al. (2005) och Bauer et al. (2005) att etiska fonder varken presterar bättre
eller sämre än fonder utan etiska krav. Trots studiernas resultat anser vi att fonder utan
speciella etiska krav på sina innehav har bättre förutsättningar att prestera avkastning
eftersom att de har ett större urval av bolag att välja mellan.

Om vi övergår till regionala placeringsinriktningar kanske en förvaltare av en
Sverigefond hittar undervärderade norska bolag men inga undervärderade svenska
bolag. Fondförmögenheten måste dock placeras i svenska bolag eftersom det är fondens
förutbestämda placeringsinriktning. Trots den regionala restriktionen kommer det inte
påverka fondens prestation gentemot jämförelseindex såvida ett lämpligt index är valt.
Om en Sverigefond ställs mot ett svenskt index är inte förvaltaren hämmad gentemot
jämförelseindex av att endast placera inom Sverige. Detsamma gäller för exempelvis
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etiska fonder. Om man dock förvaltar en fond som placerar på både den svenska och
norska marknaden och där prestationen jämförs mot ett aggregerat svensk-norskt index
öppnar sig andra möjligheter. I det fallet finns utrymme att allokera förmögenheten till
den region som avkastar bättre för tillfället vilket gör att framgångsrik aktiv förvaltning
innebär större möjligheter att överprestera jämförelseindex. Ju fler länder eller regioner
som ingår i urvalet desto större borde möjligheten bli att överprestera
indexutvecklingen.

Sammanfattningsvis anser vi alltså att fondförvaltare med ett stort urval har bättre
förutsättningar att överprestera sitt jämförelseindex, än om urvalet är mindre. Grunden
till påståendet är tämligen självklar; en förvaltare som inte behöver begränsa sig till ett
mindre urval bör ha större möjligheter att finna tillgångar värda att investera i. Det
största urvalet borde således ge störst möjligheter att hitta de mest undervärderade
bolagen. Globala aktiefonder utan speciella restriktioner gällande regioner, etiska
kriterier eller andra bolagsspecifika restriktioner, är de aktiefonder där förvaltaren har
störst urval. Ett större urval skulle dock kunna resultera i högre kostnader eftersom det
medför fler potentiella investeringsmöjligheter att analysera. Forskningen inom området
huruvida aktiefonder överpresterar jämförelseindex är omfattande men tenderar att
inrikta sig på mer fokuserade fondkategorier likt landsfonder eller etiska fonder.
Undersökningar huruvida globalfonder kan överträffa indexutvecklingen är tämligen få;
vi fann endast tre relevanta undersökningar. Cumby och Glen (1990) undersöker 15
amerikanska globalfonder och konstaterar att ingen av fonderna överträffar världsindex.
Malkiel (2005) konstaterar i sin studie att över en tioårsperiod är det 20 % av
globalfonderna som överträffar indexutvecklingen medan Droms och Walker (1994)
visar att 60 % av globalfonderna genererar en högre riskjusterad avkastning än
världsindex över en tioårsperiod. Forskningen visar således blandat resultat men ger en
bild av att det i många fall har skapats överavkastning i globalfonderna. Gemensamt för
den tidigare forskningen är dock att ingen avgränsning skett mellan globalfondernas
placeringsinriktningar. Globala aktiefonder har nämligen också i många fall
placeringsrestriktioner där de exempelvis endast placerar i småbolag, tillväxtbolag eller
etiska bolag. Vi har tidigare argumenterat för att fonder med det största urvalet av
investeringar borde ha bättre förutsättningar att överprestera indexutvecklingen.
Eftersom tidigare forskning inte har tagit hänsyn till den aspekten gällande globalfonder
finner vi det intressant att undersöka.

Vi vill testa Famas teori som menar på att den aggregerade världsmarknaden är effektiv
och att man inte kan slå marknaden genom aktiv förvaltning. Studien vill vi genomföra
på ett urval som tidigare inte verkar använts; aktivt förvaltade fonder med största
möjliga placeringsfrihet. Urvalet kommer då innefatta fonder som placerar globalt utan
speciella bolagsrestriktioner rörande fondens innehav. På så vis kan vi utreda värdet av
aktiv fondförvaltning i det forum där förvaltaren relativt andra aktiefonder har friare
tyglar att hitta undervärderade bolag. Utöver studiens teoretiska bidrag vill vi även lyfta
fram vårt arbetes metodologiska bidrag. Det som urskiljer vårt arbete från tidigare
studier vi kommit i kontakt med är att vi använt oss av fler prestationsmått än vad som
brukar användas i normalfallen, där ofta enbart ett mått används. Vi anser därmed att
vår praktiska metod gör studien mer nyanserad då vi visar på många alternativa sätt att
mäta det vi ämnar studera.
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1.2 Problemformulering

Presterar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet bättre än
jämförelseindex?

Vidare har vi valt att bryta ned frågeställningen i två delar:

1. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet högre
avkastning än jämförelseindex?

Frågeställningen ämnar svara på om förvaltarna lyckats överprestera index gällande
avkastning. Avkastningen är givetvis det primära syftet med att fondspara
överhuvudtaget varför vi ser det som en central aspekt när vi vill utvärdera
fondförvaltarens prestation gentemot index. Om en fond överavkastar index säger dock
inget om vilket risk som fondförvaltaren tagit vilket leder oss in på vår andra
frågeställning:

2. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet högre
riskjusterad avkastning än jämförelseindex?

En högre avkastning på fonden kan vara följden av en högre risknivå tagen av
fondförvaltaren. Den riskjusterade avkastningen är viktig att beakta eftersom placeraren
i regel inte vill ha stora värdesvängningar utan föredrar en jämn positiv utveckling på
sitt sparande.

1.3 Syfte
Studiens praktiska syfte är att bidra med information och vägledning till den potentiella
köparen av aktiefonder. Vi ämnar ge beslutsgrundande information i kundens
ställningstagande huruvida de ska placera i en aktivt förvaltad fond eller välja en
indexfond som följer marknadsutvecklingen.

Det teoretiska syftet är att utvärdera Famas teori om marknadens effektivitet. Kan
fonderna med största möjliga placeringsfrihet motbevisa den effektiva
marknadhypotesen och därmed prestera bättre än jämförelseindex?

1.4 Avgränsningar
Vi kommer i studien inte beakta vem eller vilka som förvaltar fonderna vilket betyder
att vi behandlar fonderna som enskilda enheter utan hänsyn till människorna som står
bakom. I studien ämnar vi heller inte undersöka vilka bakomliggande faktorer som
förklarar varför, utan endast om, en fond lyckas eller misslyckas överprestera
indexutvecklingen.
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2. Allmän information om aktiefonder

Vi har med avsnittet ämnat ge en förståelse om hur fonder och fondförvaltning fungerar
i praktiken. Vi har beskrivit hur en aktiefond fungerar, förvaltarens roll och vilka
bestämmelser som gäller för aktiefonder. Dessutom har vi redogjort för de
förutsättningar förvaltaren har att skapa avkastning i relation till sitt jämförelseindex.
Innehållet i avsnittet är av rent informativt syfte till för att underlätta förståelsen för
fondförvaltning.

2.1 Inledning
Fonder är inte en specifik kategori av investeringar, i själva verket bör det ses som ett
sätt att tillhandahålla andra investeringar som till exempel aktier och räntebärande
papper. Grundtanken med fonder är att de låter investeraren diversifiera sitt sparande
utan att själv behöva sköta det praktiska arbetet. Diversifiering innebär att addera fler
innehav för att sprida ut riskerna och därmed sänka den sammansatta portföljens totala
risk (Investopedia, 2012d). Genom att placera kapital i en fond kan investeraren få en
bred diversifiering trots en väldigt liten initial investering, vissa fonder kan ha ända upp
till 1000 olika aktier i sin portfölj. En sådan diversifiering är inte optimal för en
privatperson eftersom transaktionskostnaderna då äter upp de mesta av det investerade
kapitalet (Keown 2010, s. 499).

En fond är en samling finansiella tillgångar som ägs av alla som placerat pengar i
fonden (Avanza, 2012). Genom att placera pengar i fonden erhåller man som
investerare en andel i en redan diversifierad portfölj (Keown 2010, s. 501). Det innebär
att man som fondsparare inte äger en direkt andel av aktierna som förvaltaren placerat
pengar i, istället äger man en andel av fondens totala förmögenhet. Om det totala värdet
av fondens underliggande tillgångar stiger i värde ökar då också värdet av varje
fondandel. Andelsvärdet beräknas genom att dividera värdet på fondens totala tillgångar
med antalet utestående andelar. Detta kallas ”Net Asset Value” (NAV) eller
nettoandelsvärde och beräknas vanligtvis på dagsbasis. När NAV-kursen beräknas är
det viktigt att komma ihåg att lämnade utdelningar inkluderas i NAV-kursen medan
avgifter dras av från andelsvärdet (Avanza, 2012).

2.2 Fondförvaltaren
En fördel med att placera pengar i fonder är enligt Keown (2010, s. 501) att kapitalet
förvaltas av en professionell fondförvaltare. Eftersom fonder i regel förvaltar tillgångar
av stora monetära värden menar han att fondens ekonomiska muskler bidrar till att
förvaltaren kan tillgodogöra sig bearbetad information från analytikerhus och experter
som vanliga privatpersoner i regel inte har tillgång till. Informationsövertaget gör att
förvaltaren sitter i en position som kan vara fördelaktig i arbetet att finna tillgångar
värda att investera i (Keown 2010, s. 501).

En fondförvaltare har det övergripande ansvaret för fonden och dess verksamhet.
Förvaltaren ansvarar för fondens personal, att fondens åtaganden granskas genom
oberoende revision, dokumentation och att finansiell rapportering sker. Gällande
placeringar är förvaltaren ansvarig för att placeringarna sker inom fondens
placeringsramar och enligt lagstadgade bestämmelser. Förvaltaren ansvarar även bland
annat för att NAV-kurserna beräknas korrekt och att kunderna bistås med korrekt och



7

relevant information om fonden och dess verksamhet (Securities and Futures
Commission, 2003).

Beroende på fondens inriktning och specifikationer behöver förvaltaren vara mer eller
mindre aktiv. Indexfonder sköts mestadels av datorer som omfördelar innehav för att så
nära som möjligt efterspegla sitt jämförelseindex. Det krävs dock beslut från människor
vilket gör att en förvaltare behövs även för indexfonder (Swedbank, 2010). I aktivt
förvaltade fonder måste däremot förvaltaren vara betydligt mer aktiv och hela tiden se
till att innehavet är optimalt fördelat sett till marknadsläget och fondens riktlinjer. Det
dagliga arbetet med aktiv förvaltning består till stor del av insamling samt analys av
information. Förvaltaren tillgodogör sig ofta information genom att studera finansiella
rapporter och prognoser eller genom att besöka företaget man ämnar investera i. Den
erhållna informationen analyseras sedan av förvaltaren i syfte att komma fram till om
bolaget är värt att investera i eller ej (Handelsbanken, 2012).

2.3 Fondens innehav
När fondverksamhet bedrivs inom Sverige måste fondbolagen rätta sig efter reglerna i
Lag (SFS 2004:46) om investeringsfonder. I lagen finns de bestämmelser som reglerar
exempelvis aktiefonder och indexfonder. Bestämmelserna bygger på det så kallade
UCITS-direktivet som tillkom 1985 för att harmonisera fondregleringen i Europa (SOU,
2010:78a s. 104). Hur fonderna får placera sin förmögenhet finns angivet i Artikel 49-
57 från Europaparlamentets och rådets antagna direktiv (SOU, 2010:78b) där fokus
finns på konsumentskydd och riskspridning. De bestämmelser viktiga att förstå i vår
studie är de som behandlar just hur fonden får placera förmögenheten. Nedan följer de
svenska reglerna som alltså baseras på UCITS-direktivet.

Inledningsvis måste fonden enligt 4 kap. 8 § ha vissa fondbestämmelser som ska ange
exempelvis fondens placeringsinriktning. Det kan då handla om vilken region eller
bolagsstorlek fonden väljer att placera inom. Gällande innehaven i aktiefonden får,
enligt 5 kap. 6 §, det enskilda aktieinnehavet inte uppgå till mer än 10 % av fondens
förmögenhet samt att det maximalt får finnas 4 sådana innehav i fonden. För resterande
60 % av fondens förmögenhet gäller att ett enskilt innehav endast får uppgå till 5 % av
den totala förmögenheten. Tillsammans säger således lagen att en aktiefond måste
inneha minst 16 olika värdepapper; 4 innehav á 10 % + 12 innehav á 5 % = 16 innehav
som tillsammans utgör 100 %. En annan begränsning gällande storleken på innehaven
är att värdepapper i en och samma företagsgrupp inte får uppgå till mer än 20 % av
fondförmögenheten.

Aktiefonden får enligt 5 kap. 6§ ha 25 % av förmögenheten placerad i räntebärande
papper. Liknande innehav kan dock uppgå till 35 % av förmögenheten om pappren är
utgivna eller garanterade av en kommun, stat inom EES eller av en mellanstatlig
organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar.

5 kap. 1 § anger att det i fonden får ingå likvida medel som behövs för förvaltningen av
fonden. I samma lag finner vi även att fondbolaget får använda sig derivatinstrument i
syfte att effektivisera förvaltningen.

För indexfonder som följer ett visst förutbestämt marknadsindex gäller något skilda
regler. Om Finansinspektionen godkänt indexet finns inga särskilda begränsningar likt
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de i 5 kap. 6 § med undantag för innehav i samma företagsgrupp. Inom indexfonden för
det innehavet likt för aktiefonder maximalt uppgå till 20 % av förmögenheten men med
Finansinspektionens tillstånd ändå upp till 35 % av förmögenheten.

2.4 Avgifter
Att bedriva en fondverksamhet är givetvis inte gratis utan ett antal kostnader kommer
att belasta fonden. Den totala aktiefondförmögenheten som fondinnehavarna delar på
kan ses som en stor summa pengar där det mesta är investerat i aktier. Från
förmögenheten kommer dock fondbolaget att ta pengar för sina omkostnader att driva
fonden.

Driften av en aktiefond kommer att medföra omkostnader för personal, ersättning till
revisorer, avgifter till Finansinspektionen samt administrationskostnader. Enligt Lag
(SFS 2004:46) om investeringsfonder måste fondbolaget förvara sina tillgångar hos ett
förvaringsinstitut vilket för fonden innebär kostnader. Tillsammans kommer alla
nämnda kostnader att belasta fondspararen genom något som kallas förvaltningsavgift
(Swedbank 2012a).

Förvaltningsavgiften är den årliga avgift som i regel talas om gällande fondens avgift,
men i praktiken kommer fondspararen belastas med mer kostnader. En aktiefond
investerar som vi vet i värdepapper och alla transaktioner kommer belastas med
courtage. Transaktionskostnaderna kan vara höga om fonden är väldigt aktivt och ofta
byter ut innehaven, vilket kan betyda signifikant högre kostnader än om man bara ser
till kostnaderna inom förvaltningsavgiften. Tillkommer gör även skatter som fonden
belastas med. Räknar man ihop samtliga fondens avgifter under ett år och dividerar
summan med fondförmögenheten kommer man få fram en andel som kallas
Totalkostnadsandel (TKA). TKA uttrycks i procent på årsbasis och används idag främst
i Sverige (Swedbank, 2012a). Eftersom TKA återspeglar vad en fondsparare totalt
betalar i avgift till fonden tycker vi att den är den mest intressanta att titta på för
fondsparare. Problemet är att man inte i förhand kan veta hur stor den totala TKA
kommer att vara för kommande år eftersom man inte känner till alla kostnader i förtid.
Förvaltningsavgiften å andra sidan är en given procentsats som man i förhand vet
storleken på.

Avgifterna belastar den totala fondförmögenheten då de uppkommer och eftersom
NAV-kurserna representerar den totala förmögenheten utportionerad på antalet andelar
kommer också avgifterna vara medräknade. (Aktiespararna, 2012). Fondspararen som
väljer en aktiefond kommer ersätta fondbolaget för det arbete som utförs och de
kostnader som medföljer. Som tidigare nämnt är kostnaden betydligt lägre för en passivt
förvaltad fond eftersom fondförvaltningen till stor grad är automatiserad (Swedbank,
2012b). För det aktivt förvaltade fonderna vill spararen naturligtvis ha kompensation för
de merkostnader som uppkommer av förvaltningsarbetet. Om de inte tillför värde är
indexfonder ett bättre alternativ.
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2.5 Utdelningar i fonden
I Lag (SFS 2004:46) om investeringsfonder anges att fonden måste redogöra för
huruvida de kommer lämna en utdelning till andelsägarna. Enligt SEB (2012) kommer i
de flesta fall svenskregistrerade fonder lämna en utdelning vilken i princip är en lika
stor summa som fondens skattepliktiga resultat för året. SEB redogör även för att
utdelningen till andelsägarna är avdragsgill i fonden vilket betyder att fonden undviker
beskattning om de delar ut det skattepliktiga resultatet till andelsägarna.

Eftersom utdelningen dras från fondförmögenheten kommer NAV-kursen att sjunka på
utdelningsdagen. Utdelningssumman går till andelsägarna vilka belastas med
kapitalvinstbeskattning om 30 % av summan. Resterande del kan antingen
återinvesteras i fonden eller tillfalla andelsägaren i form av kontanter. Den förmögenhet
som spararna väljer att återinvestera återläggs sedan till NAV-kursen efter bortdragen
skatt. (Swedbank, 2012c).

Beskattningsmodellen skiljer sig mellan olika länder men medför i regel att fondens
totala värde sjunker vid den årliga utdelningen. För att undvika värdeminskningen kan
man som investerare välja att placera i fonder registrerade i Luxemburg. De fonderna
beskattas inte för fondens inkomst och av den anledningen ger de fonderna ingen
utdelning (SEB, 2012). De tar istället ut en årlig avgift om 0,05 % av fondens
förmögenhet (Swedbank, 2012c) och ser man till förvaltningsavgifterna är de dessutom
ofta högre för de Luxemburgbaserade fonderna.

2.6 Fondförvaltarens förutsättningar att överprestera marknaden.
Eftersom det centrala i vår studie kommer att vara att undersöka om aktivt förvaltade
fonder kan överprestera marknaden, tycker vi det är viktigt att redogöra för de
förutsättningar som fondförvaltaren har. Studiens är avgränsad att inte ta hänsyn till vad
som ligger bakom fondernas prestationer utan endast mäta prestationerna i sig. Vi vill
dock ge en bild av de förutsättningar förvaltaren har i att överprestera marknaden.
Därmed kommer vi nedan förklara vad vi tror talar till fördel och nackdel för
förvaltarens i relation till fondens jämförelseindex. Argumentationen i kommer således
grunda sig på våra egna antaganden och inte bevisad fakta.

Fördelaktigt i förvaltningen är att hela fondens förmögenhet inte behöver vara placerad i
aktier. Fonden får enligt de svenska bestämmelserna till viss del placera i derivat och
räntebärande papper medan ett index alltid kommer återspegla en aktiemarknad där inga
andra tillgångar såsom ränta eller derivat kan ingå. Det möjliggör för förvaltaren att
skapa avkastning i en nedåtgående marknad vilket ett index aldrig kan göra. Därmed har
förvaltaren en fördel eftersom indexnedgångar till viss del kan pareras genom
räntebärande papper eller derivatinstrument. Derivat kan bidra till överavkastning även
när index går upp vilket ger en potentiell fördel för förvaltaren.

Dessvärre finns en rad nackdelar som försvårar att överavkasta indexutvecklingen. Den
totala fondförmögenheten urholkas över tid av alla de kostnader som fondförvaltningen
medför. För att skapa avkastning till andelsägarna måste den totala fondförmögenheten
växa. Eftersom alla kostnader dras från förmögenheten kommer det allt annat lika
innebära en negativ avkastning. Ett aktieindex kommer inte ha några inneboende
kostnader eftersom det endast är en spegling av en grupp aktier. Det innebär att en
förvaltare måste skapa högre avkastning än index bara för att inte generera negativ
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avkastning. För att överavkasta index måste alltså ännu högre utveckling uppnås i
fondens innehav. Vidare vet vi med stöd från lag om investeringsfonder (SFS 2004:46)
att fonden inte kan placera hursomhelst utan måste rätta sig efter vissa ramar.
Fondbolaget anger själva vilken placeringsinriktning fonden kommer att ha. Kanske är
det en fond som endast placerar i svenska småbolag eller i etiska bolag inom Europa.
Det kommer att begränsa urvalet av aktier som förvaltaren kan välja. Undantaget är om
det handlar om en fond som kan placera i alla sorters bolag utan geografiska
begränsningar. Nästa problem som lagen reglerar är att fonden inte får ha ett särskilt
koncentrerat innehav utan måste sprida ut placeringarna på många värdepapper. Om det
visat sig att en portfölj om 6 bolag vida överträffat jämförelseindex hade inte en
förvaltare kunnat välja en sådan portfölj. Det på grund av att reglerna säger att
fondförmögenheten måste vara fördelad på minst 16 innehav.
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3. Vetenskapliga utgångspunkter

I följande kapitel har vi redogjort för varför vi valt att inrikta oss inom ämnet för
studien. Vi har förklarat vår förförståelse samt vår syn på kunskap och vilket påverkan
de kan ha haft på studien. Vidare har vi diskuterat vårt vetenskapliga förhållningssätt,
motiverat metod- och teorival samt hur vi angipit problemet. Kapitlet präglas av att vi
genomgående hållit oss kritiska mot våra ställningstaganden genom att utvärdera
alternativen.

3.1 Ämnesval
Vi har båda under vår magistertermin studerat inom den företagsekonomiska sektionen
med inriktning mot redovisning vilket även till stor del innehållit finansieringsrelaterade
studier. Vi diskuterade huruvida vi skulle rikta in oss på något ämne inom redovisning
eller finansiering där båda områdena kändes relevanta och intressanta utifrån våra
preferenser. Efter diskussioner och idéer inom båda områdena kom vi fram till att vi
ville bredda vår kunskap inom finansiering i ett område som var av stort intresse för oss
båda.

Under senare år har finansmarknaderna präglats av kraftiga svängningar, osäkerhet och
omfattande kriser för både företag och stater. Det har varit en utmanande tid för många
och däribland småsparare som fått ta del av tidvis stora förluster på sina besparingar i
aktier och fonder. Vi har båda arbetat på bankkontor och tagit del av den osäkerhet och
det obehag som privatpersoner känt under de turbulenta tider som rått och som i
skrivande stund fortfarande råder. De erfarenheterna bidrog till insikt i det samhälleliga
värdet av fondsparande och hur det berör befolkningen. Det kunde därmed vara
intressant att undersöka något av värde för privatpersoner när de ska placera och söker
tillväxt på sina besparade pengar. Eftersom fonder är en väldigt vanlig sparform i
Sverige där 99 % av den vuxna befolkningen på något vis är exponerade (Fondbolagens
Förening, 2010). Genom den samhälleliga betydelsen, upplevde vi ämnet mycket
motiverande och betydelsefullt att undersöka.

Ett ämne som verkat till synes tidlöst är huruvida finansmarknaderna är effektiva eller
om man genom skicklighet har möjlighet att överträffa marknadens utveckling. Vi är
båda aktiva aktie- och fondsparare privat och vet hur svårt det är att prestera bättre
avkastning än marknaden varför vi finner ämnet intressant. Det faktum att man som
fondsparare har möjligheten att placera i fonder som följer ett aktieindex eller att välja
bland de aktivt förvaltade fonderna som försöker överprestera index, gör att vårt ämne
har relevans. Om den effektiva marknadsteorin mestadels stämmer innebär det att den
svenska fondspararen betalar dyra avgifter i onödan vilket mest göder banker och
fondbolag istället för att skapa värde för placeraren.

Den tidigare forskningen om fondernas kamp mot index pekar oftast åt samma håll -
aktivt förvaltade fonder slår inte index. Vi vet dock att det finns undantag när aktivt
förvaltade fonder med råge har överpresterat marknadsutvecklingen under långa
tidsperioder. Ur en svensk fondsparares perspektiv är forskningsområdet väl täckt när
det gäller Sverigefonder genom exempelvis Lundgren och von Bahr (2009) som
nämndes i problembakgrunden. Globalfonder är som vi tidigare nämnt ett relativt orört
område där vi endast hittade tre relevanta studier av blandade resultat. Svenskarna hade
under 2010, 20 % av aktiefondförmögenheten placerade i globalfonder, medan 17 %
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ytterligare var placerade under kategorin “Sverige & Global”. Nettosparandet i
globalfonder var också högst bland aktiefondkategorierna under 2011, vilket visar på ett
växande intresse för globalfondplaceringar i Sverige (Fondbolagens Förening, 2012a).
Faktumet att globalfonder är en viktig del av svenskarnas placeringar förde oss in mot
vårt ämnesval. Tidigare forskning om globalfonder har som vi nämnt tidigare
generaliserat globalfonderna utan att ta hänsyn till deras placeringsinriktningar. Vi fann
det intressant att undersöka om de globalfonder som har minimala hinder och
restriktioner kan överprestera index. Vi har haft som mål att ge vägledning för de
fondplacerare som vill ha en global placering; ska de välja bland de aktivt förvaltade
fonderna eller placera sina pengar i en indexfond som följer världsindex.

3.2 Perspektiv
Vi har haft som praktiskt syfte att bidra med kunskap för de som ämnar placera pengar i
globalfonder, det vill säga de som vill köpa fondandelar. Köparna behöver inte
nödvändigtvis vara privatpersoner utan kan även omfatta företag, institutioner, stiftelser,
föreningar eller dylikt som vill placera sina överskott till en högre potentiell avkastning
än räntebärande papper oftast ger. Vi har försökt att skriva så att även placerare med låg
kunskapsnivå kan förstå och ta till sig studien och dess innehåll. Oavsett vem kunden
med medföljande kunskap är, har vi huvudsakligen skrivit från ett kundperspektiv där vi
personligen också ingår. Resultatet ämnar ge vägledande information till kunden i valet
mellan aktivt och passivt förvaltade fonder när man söker en global prägel på sina
aktiefonder.

Resultatet kan också vara av värde för fondbolag i deras beslut om vilka produkter de
kan erbjuda sina kunder. I kombination med vad konsumenterna efterfrågar kan
studiens resultat ge vägledning till fondbolagen i frågan om de ska satsa mer på passivt
förvaltade fonder eller fonder med aktiv förvaltning.

Eftersom vi valt att avgränsa fonderna att undersöka till de som finns tillgängliga för
den svenska fondspararen kommer resultaten vara av störst värde för sparare och
förvaltare i Sverige. Vi anser dock att resultatet i hög grad är överförbart till andra
marknader vilket vi motiverar i kapitlet om sanningskriterier.

Från en akademisk synvinkel kommer studiens resultat vara riktat mot de som
undersöker marknandens effektivitet och hur man kan gå tillväga ur metodologisk
synpunkt. I och med att vi testar den effektiva marknadshypotesen på ett urval som inte
verkar förekommit i tidigare forskning kommer studien kunna bidra med en ny
dimenson. Vi har nämligen tänkt ett steg länge än tidigare forskare genom vårt
resonemang kring fondernas förutsättningar att överprestera marknadsutveckingen. Den
metod vi använt kan också ses som unik genom att vi kombinerat ett större antal
prestationsmått än andra forskare inom området.

3.3 Förförståelse

3.3.1 Teoretisk förförståelse
Vår teoretiska förförståelse härstammar främst från våra studier vid Handelshögskolan i
Umeå. Vi har båda läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning på
magisternivå, Mattias har även läst finansiering på kandidatnivå. Dessutom har vi båda
läst en extra kurs som specifikt behandlar aktie- och fondsparande. Utöver det har
Anders läst kurser som behandlar finansiell ekonomi, portföljvalsteori och
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derivatinstrument. Vi kan därmed påstå att vi besitter en god förförståelse inom
företagsekonomi i allmänhet och finansieringsområdet i synnerhet. Den teoretiska
förförståelsen anser vi kommer vara till stor nytta under arbetets gång och ser inte att
den kan medbringa något negativt.

3.3.2 Praktiskt förförståelse
Vi sparar båda i aktier och fonder privat och innehar ett genuint intresse för diverse
former av finansiellt sparande. Vi båda har även varit ordförande för
”Handelshögskolan. i Umeå. Studentföreningens” (HHUS) finanssektion under olika
perioder. Uppdraget omfattade bland annat förvaltandet av HHUS fondportfölj, vilket
gav oss relevanta erfarenheter inom fondsparande och portföljförvaltning. Inom arbetet
har vi även erhållit kunskaper genom att arrangera utbildningar och tävlingar inom
finansiellt sparande för skolans studenter. Vi har båda under flera års tid arbetat extra på
bankkontor. Det har gett oss många praktiska erfarenheter inom sparande och
människors ekonomiska beteende, men också teoretiska erfarenheter i form av flertalet
utbildningar som vi fått genom banken. Anders har haft ett omfattande engagemang
inom Sverige Unga Aktiesparares Riksförbund (Unga Aktiesparare) där han under flera
års tid arbetat både på lokal som nationell nivå. Tiden i Unga Aktiesparare har bidragit
starkt till Anders förförståelse inom värdepappersrelaterade ämnen. Han har bland annat
konstruerat och framfört utbildningar inom fondsparande vid ett flertal tillfällen.

Den aggregerade teoretiska och praktiska förförståelsen har varit till stor hjälp för oss i
arbetet genom att vi på förhand har haft erfarenheter och kunskap hur man utvärderar
fonder samt varit väl bevandrade i nomenklaturen inom området. Det har dock funnits
risk för att vår förförståelse skulle kunna påverka oss i bedömningen av fondernas
prestation. Trots att sekundärdata applicerats i välkända teorier har det funnits utrymme
för att subjektivt bedöma de värden som erhållits. Vi har dock ansträngt oss för att hålla
oss objektiva och öppna till de resultat som erhållits och inte låtit våra åsikter påverka
under arbetets gång

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt
Vår studie har haft som mål att avgöra huruvida de aktivt förvaltade fonderna kan
överprestera sitt jämförelseindex ur ett riskjusterat perspektiv. Vi har ämnat undersöka
det med stöd av teorier som enbart mäter prestation utifrån hårda värden, med andra ord
utifrån siffror som avgör prestationen av fondernas förvaltarteam. Utgångspunkten har
varit kvantitativ historisk data av fondernas dagliga andelsvärde (NAV-kurs). Att
försöka avgöra fondens prestation genom kvalitativa metoder skulle inte gett något
önskat resultat eftersom accepterade och använda mått på avkastning och risknivå är
rent matematiska och lämnar inte någon större plats för subjektivitet.

Tillvägagångssättet stämmer väl in på ett positivistiskt synsätt då en av
grundprinciperna inom synsättet är att samla in fakta som sedan analyseras empiriskt
med stöd av lämpliga teorier. En annan viktig aspekt inom den positivistiska
kunskapssynen är att enbart företeelser som kan bekräftas med sinnena ska ses som
“riktig” kunskap (Bryman & Bell 2005, s.26). Det överensstämmer i högsta grad med
vårt tillvägagångssätt då data vi använt oss av i studien består av kvantitativ information
som kan analyseras och bekräftas med blotta ögat utan att använda subjektiva
bedömningar. Eftersom data vi har baserat studien på är framtagen av oberoende
fondvärderingsinstitut anser vi den vara helt fri från subjektiva värderingar. Faktumet
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ger ytterligare stöd för vårt positivistiska förhållningssätt eftersom positivism förutsätter
objektiv vetenskap (Bryman & Bell 2005, s. 26).

En utomstående person skulle med samma metoder applicerade på samma data komma
fram till exakt samma resultat om inga mänskliga misstag begås vid de matematiska
uträkningarna. Det betyder att replikerbarhet präglar vår studie vilket ytterligare styrker
vårt positivistiska förhållningsätt (Jacobsen 2002, s. 37). Att vår studie går att replikera
ter sig tämligen självklart då vi använder oss av objektiv, historisk data och utför våra
analyser med tidigare beprövade teorier.

3.5 Angreppssätt
För att kunna undersöka det vi syftat har vi valt att bygga upp en stark teoretisk
referensram genom att studera teorier och vetenskapliga artiklar som berör ämnet i
fråga. Med grund i vår teoretiska referensram har vi sedan empiriskt analyserat ett antal
valda globalfonder och därefter slutligen redogjort för resultatet i vår
resultatredovisning. Angreppssättet vi har applicerat klassificeras därigenom som
deduktivt då vi gått från teori till empiri genom att empiriskt testa och utvärdera våra
teorier med en kvantitativ undersökning. Om vi istället börjat med att göra en empirisk
studie i syfte att arbeta fram en ny teori med hjälp av empiriska bevis hade
angreppssättet klassificerats som induktivt (Bryman & Bell 2005, s. 23-26).

Vi har sökt svar på vårt problem genom att göra en förklarande deduktiv studie som
grundats på teorin om effektiva marknader och som testas med hjälp av teorier för
prestationsmätning av fonder. Metoden går hand i hand med det deduktiva
angreppssättet då ett av kraven på en deduktiv studie är att de valda teorierna ska vara
applicerbara under verkliga förhållanden (Jacobsen 2002, s. 34-35). Våra använda
teorier behandlar främst prestationsmått för finansiella tillgångar, portföljvalsteorier
samt teorier om marknadens effektivitet. Den sistnämnda teorin ifrågasätter investerares
förmåga att systematiskt välja ut enskilda aktier i hopp om att slå index, därigenom är
det främst denna teori som leder in oss till vår frågeställning huruvida det går att slå
index eller ej. Vi har därmed konstruerat en frågeställning utifrån en teori i syfte att
därefter kunna undersöka vårt problem empiriskt, vilket tydligt kännetecknar ett
deduktivt angreppssätt (Holme & Solvang 1991, s. 50-52).

Det deduktiva angreppssättet har en tydlig koppling till vår positivistiska kunskapssyn
vilket också Bryman & Bell (2005, s. 23-26) menar karaktäriserar en deduktiv studie.
Likt den positivistiska kunskapssynen grundar sig det deduktiva angreppssättet på
naturvetenskapliga undersökningsmetoder där man med stöd från teorier skapar
förväntningar som sedan testas empiriskt i syfte att antingen bekräfta eller förkasta
dessa förväntningar (Johannessen & Tufte 2002, s. 35-36. Bryman & Bell 2005, s23-
26). Kritik har riktats mot detta angreppssätt eftersom det kan leda till att man endast
söker information som bekräftar ens tidigare förväntningar på hur ett specifikt fenomen
ska vara (Jacobsen 2002, s34-35). Vi anser dock att det påståendet inte bör påverka oss
då vi valt ut teorier utan några förutfattade förväntningar på det slutgiltiga resultatet. Vi
har alltså inte valt ut teorier i syfte att bekräfta ett resultat som vi redan innan arbetet
ämnat komma fram till.
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3.6 Teorival
Den effektiva marknadshypotesen är en av de mest grundläggande teorierna bakom vår
studie eftersom författaren påstår att det inte på sikt går att slå marknaden genom aktiv
förvaltning, oavsett hur var och när man väljer att investera. Teorin har därmed haft en
central betydelse i vår studie och har därför fått en vital del i vår teoretiska referensram.
Som en teoretisk motpol till den effektiva marknadshypotesen har vi valt att leta upp
vetenskapliga studier som påvisar det motsatta, det vill säga att investerare har
möjlighet att överprestera marknaden genom att tillämpa olika former av fundamentala
investeringsstrategier. Vi anser att vår uppsats blir mer nyanserad då vi valt att ta med
studier med motsägande meningar. Framförallt visar det tydligt på att vårt problem är
tämligen komplext och inte har något enkelt svar.
För att utvärdera om fonderna vi valt lyckats motsäga den effektiva marknadshypotesen
behövde vi teorier och metoder för att kunna mäta fonders prestation. Teorierna som vi
valt till denna del av studien kan därmed klassificeras som metodologiska teorier. Efter
läsning av en rad äldre uppsatser och artiklar inom ämnet kunde vi erfara att en rad
prestationsmått verkade vara ständigt återkommande vid utvärdering av fonder. När vi
sedan fördjupat oss i teorierna som ligger till grund för dessa mått insåg vi tämligen
omgående att måtten utgör en så pass central del inom fondutvärderingsteorin att de
behövde förklaras närmare i vår teoretiska referensram.

Något som verkar vara gemensamt för tidigare forskning inom fondutvärdering är att
forskarna generellt bara fokuserat på ett mått och sedan utvärderar fonden utifrån det
specifika måttet. Efter att ha undersökt hur fondvärderingsinstitutet Morningstar väljer
att presentera sina fonder såg vi att de alltid visar ett flertal olika mått för varje fond. Vi
insåg snabbt att vår uppsats skulle bli mer intressant och deskriptiv om även vi skulle
grunda vår jämförelse på att flertal prestationsmått. Därför valde vi att utöver
avkastningen välja ett antal mått som verkar ha en solid förankring bland forskare såväl
som från praktiker inom ämnet. Prestationsmåtten som vi, utöver avkastningen, valde
blev Jensens Alfa, Sharpekvoten, Treynorkvoten, Informationskvoten samt B-index. De
fyra första måtten är alla äldre mått som hunnit testas av forskare och praktiker under
flera decennier, medan B-index är ett helt nyutvecklat mått. Trots att de äldre måtten har
en starkare vetenskaplig förankring, tyckte vi att teoridelen skulle bli mer nyanserad
genom att beakta både äldre och mer nyutvecklade prestationsmått.

Många av de prestationsmått vi presenterat i vår metodologiska teoridel bygger på en
rad grundläggande teorier inom finansforskningen. För att läsaren ska kunna
tillgodogöra sig resonemanget bakom våra valda metodteorier på ett tillfredställande
sätt har vi därför valt att även beakta dessa grundläggande finansteorier i vårt
teoriavsnitt. Vi valde här att redogöra CAPM-modellen eftersom Jensens Alfa vilar på
modellen och för att teorin är en så pass central grundsten inom finansteorin. Vidare
valde vi även att beakta Modern Portföljteori av Markowitz eftersom det är en av de
mest vitala teorierna rörande diversifiering och riskjusterad avkastning.

För att kunna presentera ovan nämnda teorier på ett tillfredställande sätt letade vi upp
originalkällorna till varje teori och gick igenom dem grundligt. Det bidrog till att vi fick
en starkare grundförståelse för den matematiska terminologi som teorierna grundar sig
på och därigenom kunde presentera teorierna på ett mer pedagogiskt sätt.
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Avslutningsvis tror vi att vårt teoriavsnitt kommer bidra till att man som läsare får en
djupare förståelse för den tidigare forskningen inom ämnet och på så vis kan
tillgodogöra sig vår uppsats på ett förtjänstfullt sätt.

3.7 Metodval
Som bekant har vi undersökt ett antal aktivt förvaltade globalfonders prestationer i
förhållande till jämförelseindex. Vårt metodval visar hur vi har arbetat för att ta oss an
ovan nämnda problemområde. Inom metodteori skiljer man oftast mellan två
huvudsakliga metoder, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod. Den förstnämnda
utgår från positivismen och inbegriper insamling av fakta som sedan analyseras med
statistiska metoder, medan den senare grundar sig på djupgående intervjuer och
deltagande observationer (Lundahl & Skärvad 1999, s. 94-111). För att analysera vårt
problemområde har vi valt ut ett antal fonder och sedan undersökt deras historiska data
under en nioårsperiod. Resultatet som studien utmynnat i baseras därför på kvantifierad,
hårda data och presenteras således i form av numeriska observationer. Vårt metodval
sammanfaller därmed tydligt med vad som enligt litteraturen anses vara kvantitativ
forskningsmetodik (Johannesen & Tufte 2003, s69-70). Eftersom vi ämnat jämföra våra
valda fonders historiska data med ett jämförelseindex förutsätter det att vi använt oss av
värderingsfri data för att kunna presentera ett tillförlitligt resultat. En sådan jämförelse
är endast möjlig genom att använda en kvantitativ metod eftersom jämförelsen mellan
de olika fonderna måste genomföras exakt likadant och vara baserad på samma
grundinformation (Holme & Solvang 1991, s. 91-92). Om vi valt en kvalitativ metod,
som grundar sig på djupintervjuer och observationer, hade vi troligtvis fått fram
information av subjektiv karaktär, vilket inte hade varit optimalt för vårt
problemområde. Eftersom vår frågeställning krävde en metod som ger exakta resultat,
fritt från personliga tolkningar, var det nödvändigt för oss att använda en kvantitativ
metod.

Vårt arbete präglas av objektivitet eftersom vi inte lämnat utrymme för personliga
tolkningar av våra undersökningsdata utan enbart analyserat de svar vi fått med hjälp av
tydligt distanserade numeriska beräkningar, vilket kännetecknar en kvantitativ
undersökningsmetodik enligt Johannesen & Tufte (2003, s. 76-77). Vad som dock bör
nämnas är att vi själva definierat och satt upp kriterierna för det urval vi valt att
undersöka. De kriterier som kännetecknar fonderna i urvalet har kommit fram genom
våra subjektiva bedömningar. Vi har dock inte kunnat påverka själva dataresultatet
eftersom informationen vi samlat in bygger på faktiska observationer som sedan
analyserats enhetligt med vedertagna metoder i form av formler. Vi kan därför fastslå
att vår undersökning har varit av tydlig objektiv karaktär, vilket är något som ska
genomsyra en kvantitativ undersökning. I likhet med vår positivistiska kunskapssyn och
vårt deduktiva angreppssätt argumenterar vi även för att den kvantitativa metod vi
använt passar för en studie av den typen som vi genomfört. Det är dock viktigt att ha i
åtanke att en forskningsmetod inte uteslutande behöver vara enbart kvantitativ eller
enbart kvalitativ (Johannesen & Tufte 2002, s77-79). En kvantitativ undersökning kan
ha inslag av kvalitativ forskningsmetodik, precis som en kvalitativ undersökning kan
innefatta analys av kvantitativ data. Som vi nämnt tidigare kännetecknas en kvalitativ
forskningsmetodik av att man analyserar studiens resultat mer djupgående och även
lämnar rum för personliga tolkningar av undersökningsdata (Bryman 2002, s.39-43). I
vår resultatredovisning har vi fört djupgående diskussioner om våra
undersökningsresultat och argumenterat för de slutsatser vi dragit baserat på resultaten,
samtidigt som vi återkopplat våra erhållna resultat till teorierna som vi presenterat i vår
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teoretiska referensram. Tolkningsutrymmet innefattar endast de resultat och slutsatser vi
kommit fram till utifrån vår undersökning, inte de data som ligger till grund för
beräkningarna som utförts. Därigenom kan vi avslutningsvis fastslå att vår studie i det
stora hela genomsyrats av en kvantitativ forskningsmetodik.

3.8 Källor och källkritik
För att tillförlitligt kunna svara på de frågeställningar vår problembakgrund mynnat ut i
har vi valt att använda oss av ett antal teorier inom portföljvals- och
fondutvärderingsområdet. De teorier vi använt oss av i studien är främst primära källor
där vi sökt oss fram till originalartiklarna där teorierna har fötts. Vi har försökt att
främst bygga upp vår teoretiska referensram med vetenskapliga artiklar men har även
kompletterat med böcker, rapporter och hemsidor. Vi har vidare valt att dela upp
källorna för att tydligare presentera och även kritisera dem som källor rörande teoretisk
referensram, metod och elektroniska källor.

3.8.1 Källor till den teoretiska referensramen
För att bygga upp en relevant och heltäckande referensram har vi initialt använt oss av
de kunskaper vi har inom området för att navigera i sökandet. Vi kunde då via
databaserna Business Source Premier, Emerald Fulltext och Google Scholar leta oss
fram till originalartiklarna inom portföljteori, effektiva marknader och
fondprestationsmått genom att söka fram artiklar inom området och spåra
artikelförfattarnas källor ända ned till originalartiklarna. På det viset har vi även fått en
bild av vilka teorier som är mest använda och hur de har utvecklats med tiden.
Artiklarna söktes fram genom att använda sökorden "Efficient market hypothesis”,
”fund performance measurements, "active fund management", "sharpe ratio", "treynor
ratio", "apprasial ratio", "CAPM" med flera. För att modernisera vår referensram
försökte vi även finna fondprestationsmått av modernare slag genom att söka artiklar
genom sökord som "new fund performance measure".

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som är högst central för vår studie. Den
har varit debatterad och upptagen i mången litteratur sedan den publicerades i The
Journal of Finance 1970. Tidsskriften grundades redan 1942 under ett annat namn för
att sedan 1946 gå under nuvarande namn (American Finance Association, 2012).
Tidskriften är en av de mest citerade tidskrifterna inom det ekonomiska området (Wiley,
2012). Teorin som lade grunden för den moderna portföljteorin genom diversifiering
och riskjusterad avkastning, skriven av Markowitz, publicerades också i The Journal of
Finance 1952. Vidare har även De Bondt, Talers samt Jensens publicerats i tidsskriften.
Vi anser att tidsskriften kan ses som en tillförlitlig källa.

Sharpes kvot om riskjusterad avkastning publicerades 1966 i The Journal of Business
där även Treynors artikel som lade grunden till informationskvoten publicerades 1973.
The Journal of Business grundades redan 1928 och var den första tidskriften som
fokuserade på företagsekonomisk forskning. Tidskriften upphörde dock att existera
2006 efter nästa 80 års verksamhet (JSTOR, 2012). Vi ser ingen anledning att kritisera
tidskriften och anser därmed att källorna är tillförlitliga. Gällande informationskvoten
hade vi dock problem att följa utvecklingen av nyckeltalet från originalartikeln där
Treynor beskrev apprasial ratio, till den senare informationskvoten. Vi har inte lyckats
hitta hur händelseförloppet såg ut i utvecklingen men anser att Investopedia, som är vår
slutstation för informationskvoten, är en tillförlitlig källa.
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Den nyare teorin, B-index, har publicerats i The Investment Professional som är en
tidskrift från New York. Den ämnar ge oberoende information om utvecklingen i bank-
och finansindustrin (The Investment Professional, 2012) och startades 1994. Vi ser
ingen anledning att ifrågasätta källans ursprung. Teorin har dock sina svagheter
gällande innehåll vilket vi också diskuterar i vår teoretiska referensram.

Vi har även använt oss av flertalet böcker främst inom finansieringsområdet, för att
finna stöd för våra argument och teorier. Arnold (2008) och Bodie et al. (2008) är båda
kurslitteraturböcker och två av de böcker vi främst använt oss av för den teoretiska
referensramen. De har även varit behjälpliga i vår kritik mot teorierna. Böckerna har
tidigare använts som kurslitteratur för finansieringskurser på magisternivå på Umeå
Universitet. Av den anledningen ser vi dem som tillförlitliga källor.

Ytterligare källor från den teoretiska referensramen har återfunnits i The Journal of
Financial Economics (Banz) och The Review of Economics and Statistics. (Fluck et al.).
Teorierna som vår referensram är uppbyggda utifrån har således publicerats i välkända
tidskrifter vilket indikerar att artiklarna och därmed teorierna är tagna ur tillförlitliga
källor. Genom den använda metodiken för att hitta källorna samt de använda källorna
anser vi oss ha erhållit en bred referensram och stabil grund för att kunna genomföra vår
studie på ett grundligt och tillförlitligt sätt.

3.8.2 Vetenskapliga metodkällor
Källorna till vår metoddel har fungerat som stöd i förklaringen och motiveringen av det
tillvägagångssätt vi valt att tillämpa gällande teoretisk och praktisk metod.
Nomenklaturen som använts i området är något som vi tidigare kommit i kontakt med i
våra studier och som vi fördjupat oss i med hjälp av litteraturen. Vi har uteslutande
använt bokkällor för vår metoddel, där några av de böcker vi använt är Johannesen &
Tufte (2002), Bryman & Bell (2005) och Jacobsen (2002). Böckerna har vi delvis
kommit i kontakt med under tidigare kurser på universitetet samt genom att söka i
Umeå Universitets databaser. Vi anser att de använda källorna är tillförlitliga där
författarna använt sig av välförankrade teorier. Bryman & Bell (2005) är en kursbok
som används som primär kurslitteratur för kursen Vetenskaplig metod som undervisas
på Umeå Universitet. Det gör att vi kan fastslå dess relevans inom området.

3.8.3 Elektroniska källor
Utöver vetenskapliga artiklar och böcker har vi även använt oss av en rad elektroniska
källor för att inhämta information och fakta till delar av uppsatsen. I den teoretiska
referensramen har de främst använts för att definiera vedertagna begrepp som
standardavvikelse, diversifiering och varians för att nämna några. Främst har vi använt
oss av svenska branschorganisationer som till exempel Aktiespararna och Fondbolagens
Förening. Den förstnämnda är en organisation som arbetar för svenska aktie- och
fondsparares intressen och syftar till att bidra med ökad kunskap inom ämnet.
Aktiespararna har funnits i över 40 år och är en helt oberoende organisation som besitter
stark branschkunskap, vilket gör att vi ser det som en mycket tillförlitlig källa i vår
studie. Fondbolagens Förening är även det en branschorganisation som syftar på att
främja fondspararnas intressen. De samlar in objektiv statistik och information som de
sedan presenterar för allmänheten på sin hemsida. Utöver det bevakar de även
lagstiftningsprocessen rörande fondbranschen och fungerar som en remissinstans på
både nationell och internationell nivå. Vårt primära syfte med materialet från
Fondbolagens Förening har varit att använda det för att kunna presentera tillförlitlig och
aktuell statistik om hur svenskarnas fondsparande ser ut. Eftersom Fondbolagens
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Förening är en oberoende och objektiv organisation ser vi det som en högst tillförlitlig
källa för vårt syfte. Hade föreningen erhållit provision från kommersiella fondföretag
för att presentera data hade det funnits risk för en snedvriden data som vi med
skepticism beaktat men troligtvis inte inkluderat i studien.

Vi har även använt oss av fondvärderingsinstitutet Morningstar under arbetets gång.
Syftet har då främst varit att tillhandahålla en rad tekniska definitioner samt sålla bland
fonder och index. Morningstar är en objektiv organisation som arbetar för att
tillhandahålla information och verktyg i syfte att underlätta arbetet med att granska och
utvärdera fonder. Morningstar är världens största oberoende utgivare av
fondinformation, vilket gör att vi ser dem som en tillförlitlig källa för vårt syfte. Under
arbetets gång har vi också använt oss av information från investeringsportalen
Investopedia, vilket är en webbplats som tillhandahåller finansrelaterade utbildningar
samt fungerar som lexikon för begrepp inom investerings- och finansbranschen. Syftet
med att använda Investopedia i vår studie har främst varit för att definiera använda
termer och begrepp. Materialet som publiceras på Investopedia är skrivet av inhyrda
författare med expertis inom olika områden av finansieringsbranschen. Vi anser därför
att informationen som publiceras på webbplatsen är tillförlitlig och användbar för vår
studie. Dock har Investopedia närmare 200 olika författare som publicerar material
vilket kan innebära att kvalitetskontrollen eventuellt kan vara bristfällig. Vi har dock
granskat materialet från Investopedia kritiskt och enbart använt det som förklaring till
vissa begrepp som inte är av fundamental betydelse för vårt arbete. Vidare har vi alltid
sett till att ha vetenskapligt stöd för de mest centrala teorierna vi använt oss av och inte
enbart grundat oss på information från Investopedia.

Utöver ovan nämnda elektroniska källor har vi även använt oss av information från
Swedbank, Handelsbanken, SEB och Avanza. Vi är medvetna om att man bör se kritiskt
på information om fonder som kommer från banker eftersom deras primära syfte är att
marknadsföra sina produkter och då kan tillhandahålla subjektiv information. Vi har
dock enbart använt informationen från dessa källor i syfte att förklara allmänna
bestämmelser och regler om fonder, vilket torde innebära objektiv och allmängiltig
information. Trots kritiken vi framfört mot vissa av våra elektroniska källor anser vi att
de fyller sitt syfte i vår studie och har bidragit med värdefull information under
processen.

Sammanfattningsvis har vi strävat efter att finna så tillförlitliga och oberoende källor
som möjligt. Vi har i den mån det varit möjligt försökt att hitta originalkällorna till vår
teoretiska referensram. Genom att täcka de mest vedertagna teorierna och komplettera
med en nyare teori tycker vi att vi lyckats bygga upp en solid teoretisk referensram som
kommer att bidra till ett tillförlitligt resultat i vår studie.
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Figur 1 - Teoriupplägg

4. Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen har vi redogjort för de teorier som legat till grund för
vår undersökning samt teorier av mer metodologisk karaktär som varit till hjälp för att
praktiskt kunna genomföra studien.

I Figur 1 nedan har vi på ett överskådligt vis försökt visa hur vi använt teorier för att
genomföra studien. Som grund har vi i 4.1 Teori grundligt redogjort för teorier som
talar för och emot marknadens effektivitet. Dessa teoretiska motpoler ligger som grund
för vår undersökning där vi testat huruvida fonderna lyckats prestera bättre än
marknaden utifrån våra två perspektiv; avkastning och riskjusterad avkastning. För att
testa våra frågeställningar har vi använt oss av flertalet teorier av mer metodologisk
karaktär, vilka vi redogör grundligt för i 4.2 Metodteori – avkastning samt 4.3
Metodteori – riskjusterad avkastning.

Teori: marknadens effektivitet

Presterar aktivt förvaltade aktiefonder
med största möjliga placeringsfrihet bättre

än jämförelseindex?

1. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med
största möjliga placeringsfrihet högre

avkastning än jämförelseindex?

2. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med
största möjliga placeringsfrihet högre

riskjusterad avkastning än jämförelseindex?

Riskjusterad avkastning
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Informationskvot

B-index

Metodteori

Teori: marknadens ineffektivitet≠ 
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4.1 Teori

4.1.1 Marknadens effektivitet
Teorin, som publicerades av Eugene Fama 1970, kan sammanfattas som att det inte är
möjligt att långsiktigt besegra marknaden eftersom de rådande priserna alltid reflekterar
den information som finns tillgänglig. Det innebär således att marknaden alltid är
korrekt värderad vilket gör det omöjligt för en investerare att profitera på under- och
övervärderade tillgångar. Om kurspåverkande nyheter släpps om ett företag kommer
därför marknaden omedelbart anpassa aktiekursen till rätt nivå innan investerare hinner
dra nytta av nyheten (Fama, 1970, s. 384). Enligt teorin går det därför inte att hitta
felvärderade tillgångar utifrån den informationen som finns tillgänglig. Han menar
därmed att all eventuell avkastning över den riskanpassade beror på slumpen och inget
annat. Som vi tidigare nämnt menar Fama (1970) att ny information kan påverka
kursen, men eftersom det är omöjligt att förutspå vilken information som ska släppas
blir det därmed också omöjligt att förutspå en akties framtida kurs. Teorin om att en
akties framtida pris är omöjligt att förutspå samt oberoende av historiska kursmönster
brukar kallas “Random Walk”, vilket syftar på att aktien kan ta vilken väg som helst
från en dag till en annan (Investopedia, 2012e). Enligt denna teori finns det därmed
ingen vetenskaplig förankring i teknisk analys, vilket är en värdepappersstrategi där
investeraren försöker förutspå framtida kurser genom att analysera olika värdepappers
historiska priser och handelsvolymer. De som praktiserar teknisk analys hävdar därmed
att aktier rör sig i återkommande trender, vilka investerare kan dra nytta av och således
överprestera marknaden (Investopedia, 2012f).

Som vi inledningsvis påvisat råder det skilda meningar om huruvida det går att slå
marknaden eller ej. Anhängare av den effektiva marknadshypotesen skulle därmed
hävda att vårt problem är tämligen enkelt besvarat, det vill säga att aktivt förvaltade
globalfonder inte kommer slå sina jämföreleseindex. Eftersom den effektiva
marknadshypotesen är den teori som tydligast förnekar möjligheten att överträffa index
fann vi det därmed nödvändigt att ge teorin och dess uppkomst en grundlig förklaring i
detta avsnitt.

Eugene Fama anses vara upphovsmannen till den effektiva marknadshypotesen då han
1970 publicerade en artikel som sammanfattade tidigare känd forskning inom ämnet.
Grundtanken bakom den effektiva marknadshypotesen, det vill säga att priset på ett
värdepapper återspeglar all tillgänglig information som finns om värdepappret, har dock
varit känd sedan början av 1900-talet (Fama, 1970, s. 389). Utöver att sammanfatta
tidigare forskning delade även Fama upp marknadseffektiviteten i tre olika former;
svag, medelstark och stark. Nedan följer en redogörelse för de tre nivåerna av
marknadseffektivitet:

Svag form av effektivitet innebär att en tillgångs framtida pris inte har något samband
med sitt historiska pris (Fama, 1970, s. 391). Om den svaga formen av
marknadseffektivitet stämmer är det därmed omöjligt att generera långsiktig
överavkastning med hjälp av teknisk analys. Enligt teorin är det dock fortfarande
möjligt att finna undervärderade tillgångar genom att analysera ett bolags fundamentala
värde, det vill säga genom att granska information som publiceras i bolagens finansiella
rapporter (Arnold 2008, s. 571).
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Medelstark form av effektivitet innebär att priset på en tillgång även innefattar all
offentligt tillgänglig information som till exempel företagsnyheter, årsredovisningar och
annan finansiell information. Enligt den medelstarka formen marknadseffektivitet är det
därmed omöjligt att finna över- och undervärderade tillgångar genom att studera ett
bolags fundamentala värden då dessa redan är inprisade i kursen. (Fama, 1970, s. 404).
Om den formen av marknadseffektivitet stämmer innebär det alltså att alla former av
aktieanalyser baserade på offentligt tillgänglig data är verkningslösa. Det enda sättet att
uppnå överavkastning är således att handla aktier baserat på insiderinformation (Fama,
1970, s. 409), det vill säga information som endast är tillgänglig för personer inom
företaget.

Stark form av effektivitet innebär att en tillgångs pris återspeglar all tillgänglig
information som finns om tillgången i fråga, både offentlig och privat information
(Fama, 1970, s. 409). Således har personer med tillgång till insiderinformation ingen
fördel jämfört mot andra investerare, då även privat information redan är inprisad i
kursen. Den starka formen av effektivitet reflekterar därmed en perfekt marknad där alla
investerare har kostnadsfri tillgång till all information om ett visst värdepapper exakt
samtidigt. Fama (1970, s. 410) menar dock att den starka formen av effektivitet mest
bör ses som ett hypotetiskt riktmärke som inte kan uppnås under verkliga förhållanden.
Flertalet studier har också påvisat att personer som har tillgång till insiderinformation
faktiskt har större möjligheter att generera överavkastning än övriga investerare. Jaffe
(1974) har undersökt fenomenet med insiderhandel och kunde bevisa att personer med
insiderinformation lyckades profitera på sitt informationsövertag. Det är därmed
uppenbart att den starka formen av effektivitet inte kan sägas gälla under verkliga
förhållanden.

Mycket av den forskning som publicerats angående den effektiva marknadshypotesen
tar sin grund i vilken av de tre formerna av effektivitet som bör vara applicerbar under
verkliga förhållanden. I en senare artikel avfärdar Fama att den starka formen av
effektivitet råder på marknaden, medan han finner bevis för att den medelstarka formen
av effektivitet troligtvis är den som ligger närmast verkligheten på dagens marknader
(Fama, 1991).

Förutom Fama själv har även en rad andra forskare utrett den effektiva
marknadshypotesens förtjänster och begränsningar. Samuelson (1973) stödjer teorin om
“Random Walk”, det vill säga att en akties framtida pris inte kan förutspås baserat på
sin historiska trend. Även Dimson och Mussavian (1998) finner stöd för att den
effektiva marknadshypotesen accepteras av många forskare men att teorins empiriska
bevisning i många fall är bristfällig. Författarna hävdar dock att ett starkt bevis för
teorins relevans är att det visat sig vara oerhört svårt för investerare att slå marknaden
över längre tidsperioder (Dimson & Mussavian, 1998). Farmer och Lo (1999) hävdar
också att forskningen inom teorin är tvetydig och att det finns mycket kvar att bevisa
innan man kan fastslå den effektiva marknadshypotesens vara eller icke vara.
Författarna har dock några intressanta synpunkter värda att belysa. Istället för att enbart
försöka komma fram till om en marknad är effektiv eller inte menar det att man bör
mäta effektivitet genom att jämföra två marknader med varandra, till exempel aktie- och
råvarumarknaden. Resultatet blir därmed att man får en referenspunkt och på så vis
enklare kan uppskatta en viss marknads relativa effektivitet (Farmer & Lo, 1999, s.
9992). Vidare menar de att ingen marknad kan vara fullständigt effektiv eftersom det
skulle stoppa all utveckling på marknaden i fråga. Ingen skulle därmed kunna göra
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något som någon annan inte redan gjort, vilket skulle göra det omöjligt för marknaden
att utvecklas (Farmer & Lo, 1999, s. 9992). Att marknaden ständigt utvecklas torde
därmed bevisa att aktiemarknaderna inte är fullständigt effektiva. Beechey et al. (2000)
kommer liksom tidigare nämnda forskare fram till att den effektiva marknadshypotesen
är en kontroversiell teori, men att den samtidigt är en av de mest användbara teorierna
för att förklara finansiella tillgångars beteenden. De menar på att många av delarna i
teorin är korrekta, bland annat att kurspåverkande information återspeglas i tillgångens
pris oerhört snabbt samt att korta prisrörelser oftast är slumpmässiga. Dock hävdar de
att teorin inte förklarar allt och att man ska ha i åtanke att psykologiska effekter samt
människors beteenden också i högsta grad kan påverka finansiella tillgångars
kursrörelser (Beechey et al., 2000, s. 23).

Föga förvånande hittar man många av de starkaste kritikerna mot den effektiva
marknadshypotesen bland fondförvaltare och aktieanalytiker. Eftersom den medelstarka
formen av effektivitet förnekar nyttan med fundamental analys innebär det därmed att
analytikernas arbete skulle vara värdelöst om denna form av effektivitet stämmer (Bodie
et al. 2008, s. 363). Därmed hade även vår frågeställning varit tämligen enkel att
besvara då det enligt teorin inte går att slå marknaden. Som investerare borde man
därmed försöka hitta billigast möjliga indexfond istället för att lita på fondförvaltarnas
lönlösa försök att slå marknaden.

4.1.2. Marknadens ineffektivitet
I följande avsnitt har vi kort redogjort för studier som, i motsats till vad Fama menar,
visar på att det långsiktigt är möjligt att generera överavkastning genom olika former av
aktiv förvaltning. Syftet med avsnittet har därmed varit att bygga upp en teoretisk
motpol till Famas ståndpunkt. Vi har valt att presentera avsnittet utifrån ett antal
investeringsstrategier som testats grundligt och visat sig fungera över tid. Gemensamt
för samtliga strategier är att de torde vara fullt möjliga att applicera för en
fondförvaltare i dennes strävan att överträffa index. Nedan följer en genomgång över
strategierna vi undersökt samt vetenskapliga studier som stödjer dessa.

Investeringar till pris under bokfört värde: Kortfattat går strategin ut på att
systematiskt investera i aktier som handlas till en kurs som understiger värdet av dess
nettotillgångar. Syftet med strategin är att aktiepriset förr eller senare ska stiga till en
kurs som åtminstone återspeglar värdet av nettotillgångarna och därmed generera
avkastning för investeraren (Browne et al., 2009, s. 1). Henry Oppenheimer genomförde
år 1986 en studie där han investerade i aktier som handlades till en kurs som maximalt
motsvarade 66 % av nettotillgångarnas värde. Studien genomfördes på de amerikanska
börserna och innefattade åren 1970 till 1983. Vid varje års början investerade han i
samtliga bolag som uppfyllde ovan nämnda kriterium, för att sedan sälja bolagen vid
årets slut om de inte längre visade sig uppfylla hans krav. Sett över hela
trettonårsperioden resulterade strategin i en genomsnittlig årlig avkastning om 29,4 %
jämfört mot index som i genomsnitt avkastade 11,5 % per år under samma tidsperiod
(Oppenheimer, 1986). Även De Bondt och Thaler (1987) samt Fluck et al. (1997)
genomförde liknande studier där de kunde påvisa möjligheterna att slå index genom att
investera i aktier som handlas till kurser som understiger det bokförda värdet på deras
nettotillgångar. Studierna indikerar således att det finns möjligheter att överprestera
marknaden genom att investera i aktier baserat på fundamentala kriterier.
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Investeringar i aktier med låga P/E-tal: Genom att investera i aktier med låga P/E-tal
innebär det att man som investerare betalar ett lågt pris i förhållande till bolagets vinst
(Browne et al., 2009, s. 1). I ett försök att motbevisa den effektiva marknadshypotesen
genomförde Sanjoy Basu år 1977 en studie där han delade upp 500 amerikanska aktier i
grupper baserat på deras P/E-tal i syfte att studera deras historiska avkastning under
tidsperioden år 1957 till år 1971. Resultatet från studien visade att aktiekategorin med
lägst P/E-tal hade genererat högst avkastning, medan kategorin med högst P/E-tal
genererat lägst avkastning under tidsperioden. Aktierna med lägst P/E tal hade genererat
en genomsnittlig årlig avkastning om 16,3 %, vilket medförde att kategorin tydligt
överpresterade index (Basu, 1977). Även Fluck et al. (1997) kunde konstatera att
strategier som involverar köp av aktier med låga P/E-tal genererade överavkastning,
både gällande faktisk och riskanpassad avkastning. Vi kan därmed konstatera att ovan
nämnda studier talar mot den effektiva marknadshypotesen, d.v.s. att investerare
faktiskt kan finna undervärderade aktier möjliga att profitera på.

Förutom strategierna vi nämnt ovan, har vi även funnit flertalet studier som visar på
andra strategiers potential att generera överavkastning för investeraren. De Bondt och
Thaler (1985) kunde påvisa att aktier som drabbats av massiva kursfall ofta genererade
överavkastning under de kommande åren. De förklarar fenomenet som att marknaden
överreagerat under kursfallet för att sedan börja en återhämtning tillbaks mot normala
nivåer. Vidare kunde Banz (1981) konstatera att investeringar i bolag med lågt
börsvärde generellt gav högre riskjusterad avkastning än vad bolag med högt börsvärde
gjorde.

4.1.3 Sammanfattande teoretisk diskussion
Sammanfattningsvis kan vi alltså fastslå att det definitivt verkar finnas möjligheter för
investerare att slå marknaden genom att applicera speciellt utformade
värdepappersstrategier. Samtliga strategier och studier vi redogjort för i avsnittet talar
därmed emot den effektiva marknadshypotesens grundtankar. Det är även viktigt att
belysa att samtliga nämnda strategier borde vara fullt möjliga att tillämpa för en
fondförvaltare som ämnar slå index. Eftersom fonderna vi kommer undersöka inte har
några speciella placeringsrestriktioner, är det därmed inget som hindrar förvaltaren att
applicera liknande strategier som vi nämnt ovan.

I kapitlet ovan har vi följaktligen presenterat den effektiva marknadshypostesen samt ett
antal studier som motbevisar densamma. Vi anser att teorin om marknadens effektivitet
definitivt har sina förtjänster och att det existerar en viss form av effektivitet på
marknaden. Det blir tydligt eftersom många fondförvaltare har så pass svårt att
överprestera jämförelseindex. Det indikerar att åtminstone en svagare form av
effektivitet gäller under verkliga förhållanden. Vad vi dock kan fastslå är att det är fullt
möjligt att överprestera marknaden genom att tillämpa placerinsstrategier likt de
förklarade i avsnittet om marknadens ineffektivitet. Dessa två teoretiska motpoler har
bidragit till att vi funnit det intressant att undersöka hur fonderna i vårt urval presterat
och därmed avgöra vilken ”sida” av teorierna som kan sägas gälla för de unrsökta
fonderna.



25

4.2 Metodteori - avkastning
Vår första delfrågeställning tar endast hänsyn till prestation i form av avkastning. Vad
avkastning är och hur den kan mätas återges närmare i Appendix 1 – Avkastning. I det
här avsnittet har den nyare teorin B-index förklarats och på vilket sätt vi använder den
för att mäta fondens prestation i form av avkastning.

4.2.1 B-index
Teorierna vi har använt för riskjusterad avkastning har använts en längre tid inom
fondbranschen för att utvärdera fonders prestation. Treynors informationskvot är den
färskaste som baseras på hans artikel från 1973. För att inte enbart använda de gamla
klassiska teorierna försökte vi finna modernare teorier inom området. En del nyare har
tagits fram men den enda vi funnit som kan användas i vår studie är framtagen av Hans
Byström förklarad i artikeln An index to evaluate fund and fund manager
performance från 2011. Prestationsmåttet benämns B-index och tolkas enligt följande:
En fond eller fondförvaltare har ett ௗ௫�likaܤ med b när fonden erhållit minst b %
avkastning under b år i fondens eller fondförvaltarens historia (Byström, 2011, s. 1311).

För att ge ett enkelt exempel antar vi att en fond har ett ௗ௫ܤ om 8. Det betyder att
fonden uppnått minst 8 % avkastning under 8 år av fondens eller förvaltarens historia.
Om man önskar en ytterligare dimension kan man dela upp ௗ௫ܤ i två delar; ܾା och
ܾି . ܾା mäter den positiva avkastningen likt exemplet ovan medan b- mäter negativa, det
vill säga om b- får ett värde av b har fonden tappat minst b % av sitt värde under b år i
historien. Genom att lägga till ܾି beaktar man även riskmomentet i fonden (Byström,
2011, s. 1312).

Formeln kan användas för att utvärdera en fonds historiska utveckling eller en
fondförvaltares historiska prestation på ett enkelt vis. Vi kommer dock utvärdera
fondernas prestationer oavsett om de bytt förvaltare under tidsperioden eller ej. Vidare
kommer vi inte beakta ܾି i vår studie då vi enbart kommer använda ܾା när vi jämför om
fonderna slår index eller ej och därmed inte kommer ta hänsyn till fondens risknivå. Vi
anser att våra övriga prestationsmått fångar fondens risknivå på ett mer tillfredställande
sätt och kommer därför implementera dem när vi mäter riskjusterad avkastning.

ௗ௫ܤ kalkyleras normalt på årsbasis, men går även att räkna ut på månadsbasis eller
andra fritt valda tidsperioder (Byström, 2011, s. 1313). Eftersom vi utvärderar våra
fonder över en 9-årsperiod kommer vi räkna ut ௗ௫ܤ på 90-dagarsbasis för att inte
riskera att få allt för liknande utfall för alla fonder. Den formel vi använt i studien ser då
ut enligt följande:

ௗ௫ܤ = �ܾ ା

där

ܾା = ܽݐܾ݊ܽ� �݈90 − ݀ܽ݃ ݁ݏܽݎ ݅ݎ ݀ å�݂݀�݁ݎ ݊ ݀݁݊ �ܽ ݇ݒ ܽݐܽݏ ݉�ݐ ݅݊ %�ܾ�ݐݏ

Det nyutvecklade måttet är inte på något vis ett mått man enskilt bör utvärdera
fondprestationer utifrån. Anledningen är att det inte ger en genomgående bild av hur
fonden presterat utan att den har sina begränsningar. För det första kommer endast
fonder som existerat en längre tid kunna uppvisa höga nummer av ܾା . En fond som
existerat 5 år kan inte erhålla ett ܾା över 5. Anta att fonden existerat i 5 år. Ett av åren
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ökade fonden i värde med 5 % och de resterande 4 åren ökade fonden med 30 %
årligen. Fonden kommer i det här fallet att erhålla ett ܾା om 5. En annan fond kan antas
addera 5 % det första året och 6 % årligen de resterande 4 åren. Fonden kommer då
tilldelas ett ܾା om 5 liksom den första, trots att den inte uppvisat lika bra avkastning. I
vår studie kommer vi avgränsa perioden till 9 år varför ingen fond skulle kunna uppvisa
ett högre ܾା än 9 även om fonden i fråga existerat i 40 år. Vi valde dock att istället bryta
ned till 90-dagarsperioder för att inte riskera att alla fonder får samma utfall.
För det andra säger ௗ௫ܤ inget om fondens volatilitet. Genom att addera b- kan man,
som tidigare nämnt, erhålla ett mått på risknivå i fonden men det kommer på grund av
sin simpelhet inte säga mycket om svängningarna. Vi har valt att inte beakta något
riskmått av ௗ௫ܤ varför vi inte kommer få riskjusterade prestationsmått utan endast ett
avkastningsmått

Trots de begränsningar som medföljer användandet av ௗ௫ܤ ser vi det som ett bra
komplement till de mer klassiska prestationsmåtten och ett modernare tillskott i studien.

4.3 Metodteori - riskjusterad avkastning
Den riskjusterade avkastningen är inte lika simpel att mäta som endast avkastning.
Anledningen är att det inte finns någon enhetlig förklaring om vad risk är och hur man
mäter risken. Våra prestationsmått som tar hänsyn till risken har genom åren vuxit fram
inom finansieringsområdet. I kommande avsnitt har vi redogjort för teorier som ligger
bakom de riskjusterade prestationsmått vi valt att använda i studien. De statistiska
begreppen varians och standardavvikelse kommer att användas i följande avsnitt. För
närmare beskrivningar av dessa hänvisas till Appendix 2 om varians samt Appendix 3
om standardavvikelse

4.3.1 Modern Portföjlteori
Den moderna portföljteorin är en teori som behandlar frågeställningen hur den
riskaversiva investeraren bör bygga upp en optimal portfölj för att uppnå den maximala
förväntade avkastningen given en specifik risk. Det grundar sig på att investeraren
förutsätter att högre avkastning är kommen av en högre risknivå (Investopedia, 2012j).
Den moderna portföljteorin ligger som grund i vår studie när det gäller hur en rationell
fondinvesterare ser på avkastning i förhållande till risk. Teorin är även viktig att förstå i
resten av kapitlet varför vi vill förklara dess innebörd närmare.

Harry Markowitz lade 1952 grunden för den moderna portföljteorin i sin artikel
Portfolio Selection. Han utgick från regeln att investeraren alltid försöker maximera
framtida förväntad avkastning. Finner investeraren två tillgångar med samma
förväntade avkastning kommer någon av dem eller alla möjliga kombinationer av de två
tillgångarna vara av samma värde för denne. Det skulle då betyda att en diversifierad
portfölj aldrig är vald framför en portfölj utan diversifiering (Markowtiz, 1952, s. 77).
Markowitz förkastade dock regeln och menade att diversifiering visst kunde vara
fördelaktig för investeraren. Det gjorde han med argumenten att framtida förväntad
avkastning för en investerare är önskvärd medan variansen i avkastningen inte är
önskvärd. En portfölj med maximerad förväntad avkastning kommer då inte
nödvändigtvis vara den med minsta variansen. Investeraren kan således uppnå högre
förväntad avkastning genom att höja variansnivån, eller reducera variansen genom att
tolerera lägre förväntad avkastning (Markowitz, 1952, s. 77-79). Det var grunden för
Markowitz E-V-regel (Expected Return - Expected Variance) vilket symboliserar
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balansgången mellan förväntad avkastning och varians. Det skulle dock inte betyda att
diversifiering alltid är att föredra eftersom en tillgång teoretiskt sett skulle kunna
uppvisa den högsta förväntade avkastningen och samtidigt den lägsta variansen
(Markowitz, 1952, s. 89).

Markowitz beskrev vidare att E-V-teorin inte uteslutande innebar att diversifiering
kunde vara positivt utan även att man måste ha den rätta diversifieringen för att uppnå
den högsta riskjusterade avkastningen. Han menade således att den optimala
diversifieringen inte kunde uppnås endast genom att öka antalet innehav i portföljen,
utan att innehaven måste ha en liten kovarians. Det innebär att de måste vara så
oberoende av varandra som möjligt i form av varians i avkastningen. Om en portfölj
endast innehåller verkstadsbolag är sannolikheten hög att innehaven går bra eller dåligt
samtidigt, jämfört med om innehaven hade varit spridda i olika branscher. För den
optimala diversifieringen måste investeraren således söka sig till placeringar som har
låg kovarians gentemot varandra (Markowitz, 1952, s. 89).

Vi kan visa det genom följande exempel

݂ݐݎܲ ö݈݆݁݊ ܽݒ�ݏ ݅ݎ ܽ݊ =ݏ ߪ
ଶ = ܹ

ଶߪ
ଶ + ܹ 

ଶߪ
ଶ + 2ܹܹ ߪߪܤܣߩ

där

ܹ = ݊ܫ ݊ ℎ݁ ݈݁݀݊ܽ�ݏ:ܣ�ܽݒ ݂ݐݎ�݅� ö݈݆݁݊
ܹ  = ݊ܫ ݊ ℎ݁ ݈݁݀݊ܽ�ݏ:ܤ�ܽݒ ݂ݐݎ�݅� ö݈݆݁݊
ߪ = ݊ܫ ݊ ℎ݁ ܽݐݏ�ݏ:ܣ�ܽݒ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ
ߪ = ݊ܫ ݊ ℎ݁ ܽݐݏ�ݏ:ܤ�ܽݒ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ ��
ܤܣߩ = ܽݒܭ ݅ݎ ܽ݊ ݁ݏ ݊�݉ ݈݁ ݈ܽ ݊�݅݊ ݊ ℎ݁ ܿ�ܣ�ܽݒ ℎܤ�

(Bodie et al. 2008 s. 210)

Vi exemplifierar med två fonder, Fond A och Fond B som uppvisar följande värden

ܹ = 50 %
ܹ  = 50 %
ߪ = 22 %
ߪ = 25 %
ܤܣߩ = 0,4

݂ݐݎܲ ö݈݆݁݊ ܽݒ�ݏ ݅ݎ ܽ݊ =ݏ ߪ
ଶ = 0,5ଶ0,22ଶ + 0,5ଶ0,25ଶ+ 2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 0,22 ∗ 0,25 ∗ 0,4 =

0,03323

݂ݐݎܲ ö݈݆݁݊ ܽݐݏ�ݏ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ = ඥ0,033225 = 0,1823

Standardavvikelsen uppgår således i portföljen till 18,23 %. Genom att diversifiera sin
portfölj med de två fonderna i exemplet fonder uppnås alltså en lägre total
standardavvikelse än de 22 % respektive 25 % fonderna separat uppvisar. Anledningen
till den lägre är att fondernas kovarians är låg nog att bidra till den sänkta risken i
portföljen.

Modellen i Figur 2 visar alla kombinationer av maximal avkastning med minimal risk
där förväntad avkastning är representerad av x-axeln och förväntad varians i y-axeln.
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Investeraren kan välja att placera sig på linjen utifrån sina preferenser om risk i
förhållande till avkastning för att uppnå den önskade riskjusterade avkastningen.

Tidigare forskning från Williams 1938 (refererad i Rubinstein, 2002, s. 1043) hade visat
att all risk kunde elimineras genom diversifiering, där även Bernouilli 1713 (refererad i
Rubinstein, 2002, s. 1042) hade kommit fram till liknande slutsats. Markowitz å andra
sidan bevisade att risk kunde reduceras men inte elimineras helt. Markowitz var således
inte den första som insåg värdet i diversifiering men den förste som rent matematiskt
förklarade värdet av diversifiering inom investeringar. Hans teori visar att man kan
reducera risk utan att reducera förväntad avkastning, det genom att diversifiera smart.
Kanske det mest centrala i Markowitz portföljteori var inte risken i den enskilda
tillgången utan risken i den totala portföljen baserad på tillgångarnas kovarians
(Rubinstein, 2002, s. 1042).

Likt de flesta andra ekonomiska modellerna och teorierna går det även att rikta viss
kritik mot Markowtiz portföljteori. Det är viktigt att ha i åtanke att det är en teoretisk
modell, vilket kan göra det svårt att tillämpa terminologin under verkliga förhållanden.
Dessutom grundar sig modellen på historiska antaganden, vilket medför att man inte
med säkerhet kan fastslå att dessa antaganden kommer upprepa sig i framtiden (Resnik,
2010, s. 11). Resnik menar även att modellen visar en alldeles för smal bild av
verkligheten då risk enbart definieras som en tillgångs historiska volatilitet. Under
verkliga förhållanden går det givetvis att finna betydligt fler exempel på potentiella
risker än just historisk volatilitet (Resnik, 2010, s. 11).

Markowitz teori ligger idag som grund för ett antal mått på att mäta hur en fond har
presterat historiskt. Måtten som vi kommer förklara senare i avsnittet ämnar utvärdera
fondernas prestation utifrån riksjusterad avkastning. Markowitz teori är således en
viktig grund för att förstå de andra teorier vi kommer att behandla. Vi kommer i arbetet
utgå från att investerare är rationella söker den fond som förväntas generera högst
riskjusterad avkastning. Därmed anser vi att det är av yttersta vikt att beakta den
riskjusterade avkastningen och inte bara den faktiska avkastningen. Väljer man att

Figur 2 – E,V-linje (Markowitz, 1952, s. 88)
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enbart koncentrera sig på faktisk avkastning säger det ingenting om viken risk
förvaltaren tagit för att erhålla den specifika avkastningen. Eftersom vi valt att beakta
flertalet metoder lämpade för att mäta riskjusterad avkastning låter det oss därmed
utvärdera om den avkastning som förvaltaren genererat ligger i paritet med den risk han
tagit.

4.3.2 Beta
Med grund i Markowitz moderna portföljteori tar vi resonemanget vidare med
diversifiering. Markowitz fastslog att man kan reducera risken i en portfölj genom smart
diversifiering, men inte eliminera den helt. Den specifika bolagsrisken kan reduceras
genom att placera i bolag av olika karaktär med låg kovarians (Markowitz, 1952, s. 89).
Risken kan även benämnas osystematisk risk och är således den inneboende risken i ett
bolag eller i en bransch (Investopedia, 2012k). Ett exempel kan vara när ett
läkemedelsföretag förlorar rätten till ett patent vilket kommer resultera i negativa
ekonomiska effekter. Som vi tidigare nämnt var Markowitz först med att fastslå att all
risk inte kunde elimineras genom diversifiering. Den återstående risk som inte kan
elimineras genom diversifiering är den systematiska risken. Den systematiska risken
benämns ofta som marknadsrisken och representerar den risk som medföljer i
placeringar på en marknad som är oberoende av specifika värdepapper (Investopedia,
2012l). Exempel kan vara förändringar i räntenivåer, ekonomiska recessioner eller krig.
Det enda sättet en investerare kan skydda sig mot systematisk risk är genom hedging,
alltså investera i förmån för en negativ utveckling av värdepapper för att reducera
negativa marknadseffekter.

I Figur 3 nedan ser vi hur portföljens risknivå kan minimeras genom diversifiering men
att marknadsrisken kommer att kvarstå oberoende av antal bolag i portföljen.

Figur 3 – Systematisk och osystematisk risk (Aktiespararna, 2009)
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Beta kan förklaras som ett mått på den systematiska risken och förklarar hur en tillgång
rör sig i förhållande till en aggregerad marknadsportfölj. Definitionen på beta är enligt
formeln nedan (Bodie et al. 2008, s. 281):

௧ߚ =
ெݎ,௧ݎ)ݒܥ )

ெߪ
ଶ

där

௧ݎ = å݈݈݊݃݁݊݃݅ݐ ݇ݒܽ�ݏ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
ெݎ = ݉ ݇ܽݎ ݊ܽ݀ ݁݊ ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ܽ�ݏ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
ெߪ
ଶ = ݉ ݇ܽݎ ݊ܽ݀ ݂ݐݎݏ ö݈݆݁݊ ܽݒ�ݏ ݅ݎ ܽ݊ ݏ

Täljaren i formeln utgörs av kovariansen av avkastningen på tillgången (௧ݎ) och
marknadsportföljens avkastning ( ெݎ ), medan nämnaren består av variansen av
marknadsportföljen.

Om en tillgångs betavärde är 1 innebär det att tillgången generellt rör sig i samma
riktning som marknaden i helhet. Stiger index med 5 % kommer även den enskilda
tillgången troligtvis således stiga med 5 %. I nedgång gäller givetvis samma relation. En
tillgång med betavärde 1,3 förväntas i uppgång stiga 30 % mer än marknaden som
helhet, det vill säga vid en uppgång om 10 % kommer tillgången troligtvis stiga med 13
%. (Arnold 2008, s. 287) Genom att addera fler tillgångar till en portfölj kommer till
slut den osystematiska risken att reduceras till ett minimum och enbart den systematiska
risken kommer kvarstå. Risknivån på portföljen är då lika med marknadsrisken, det vill
säga Beta = 1 (Arnold 2008, s. 285-287).

Terminologin med betavärden är applicerbar på både aktier och fonder. Beta kan
baseras på valfria tidsperioder, men normalt sett baseras beta på 36 månaders historiska
värden (Morningstar, 2012b).

Många forskare anser att Beta inte är ett tillförlitligt mått på systematisk risk samt att
relationen mellan betavärde och avkastning inte går att bevisa. Dessutom menar en del
kritiker att beta inte är ett relevant mått att använda i modeller för förväntad avkastning,
eftersom beta baseras på historisk data (Arnold 2008, s. 293).

4.3.3 CAPM
The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en förenklad vidareutveckling av
Markowitz portföljteori från 1952. Till modellens upphovsmän räknas Treynor (1965),
Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966) och Black (1972). Modellen är alltså
resultatet av flera forskares individuella insatser som alla har som gemensamt att de
bygger på Markowitz (1952) tidigare forskning rörande portföljvalsteori och
diversifiering. CAPM har kommit att bli en av de mest centrala och välkända
modellerna inom finansiell teori och lärs årligen ut till miljontals studenter världen över.
Modellens huvudsakliga uppgift är att utreda vilken del av den totala risken som inte är
möjlig att reducera genom diversifiering och därmed kommer att beläggas med en
riskpremie för marknaden (Arnold 2008, s. 275).

Modellens grundtanke är att den potentiella avkastningen hos en finansiell tillgång ökar
proportionellt med dess risknivå. Före uppkomsten av CAPM hade man generellt
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definierat risk i form av standardavvikelse, men som ett resultat av ovan nämnda
forskares framsteg hade man nu tagit fram ett nytt mått på risk. Det nya riskmåttet man
tog fram var Betavärdet, ett mått som anger en tillgångs volatilitet i förhållande till
marknaden som helhet.

CAPM-modellen bygger enligt Arnold (2008, s. 295) på ett antal antaganden som måste
vara uppfyllda innan modellen kan implementeras på ett framgångsrikt sätt:

Alla investerare:
1. Agerar rationellt och är riskaversiva.
2. Har tillgång till samma information angående risker och förutspådda

avkastningar.
3. Kan handla finansiella tillgångar utan att behöva ta hänsyn till skatter och

transaktionskostnader.
4. Kan låna och låna ut kapital till den riskfria räntan.
5. Kan göra transaktioner av finansiella tillgångar utan att behöva ta hänsyn till

tillgångens likviditet. Det existerar med andra ord inga illikvida marknader.

Vissa av dessa antaganden reflekterar givetvis inte verkligheten, men som i allmänhet
med ekonomisk modellering är det nödvändigt att simplifiera verkligheten för att kunna
förklara ett specifikt fenomen. Är modellen implementerbar under verkliga förhållanden
kan den förutspå teoretisk avkastning med viss nivå av relevans. Då kan man alltså
bortse från några av dess orimliga antaganden och tekniska problem (Arnold 2008, s.
295). Huruvida modellen är användbar i praktiken återkommer vi till senare i arbetet.

CAPM-modellen innehåller flera variabler varav den riskfria räntan är en av dem. Den
riskfria räntan betyder likt vad namnet säger en ränta där risken att förlora pengarna
teoretiskt är noll. Vid en given riskfri ränta kommer en placering till högre ränta
medföra en risk att förlora pengarna genom att motparten inte kan återbetala beloppet. I
praktiken existerar dock inte någon riskfri ränta eftersom även de säkraste
investeringarna innehåller en viss risk (Investopedia, 2012m).

Att placera i en stats obligationer brukar i regel anses som riskfritt. Det har dock, genom
den senaste tidens turbulens inom Europa samt Argentinas bankrutt 2001 (Forsberg,
2002), visat sig att även stater kan ställa in betalningar varför statsobligationer inte kan
ses som helt fria från risk.

Ekvationen för CAPM-modellen följer nedan (Arnold 2008, s. 309):

ܯܲܣܥ = �ܴ  + ൫ܴߚ  − ܴ൯

där

ܴ = ݅ݎ ݇ݏ ݂݅ݎ ܽݐä݊ݎ�

ߚ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ܾ�ݏ ܽ݁ݐ
ܴ = ݉ ݇ܽݎ ݊ܽ݀ ݁݊ ܽ�ݏ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃

För att förklara hur modellen kan appliceras i verkligheten följer ett exempel som utgörs
av två fiktiva fonder, Fond A och Fond B

ߚ = 1,1
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Riskfri ränta

Beta

Förväntad
avkastning

Beta =1

Avkastning
vid Beta =1

ߚ = 1,4

ܴ = 3 %

ܴ = 9 %

ܯܲܣܥ = 0,03 + 1,1(0,09 − 0,03) = 0,096 = 9,6 %

ܯܲܣܥ = 0,03 + 1,4(0,09 − 0,03) = 0,114 = 11,4 %

Eftersom Beta är den enda parametern som skiljer de båda uträkningarna åt kan alltså
den högre förväntade avkastning av Fond B förklaras av tillgångens högre betavärde.

Modellens terminologi kan även med fördel illustreras grafiskt i Figur 4.

I modellen används Security Market Line (SML) för att visa relationen mellan en
tillgångs volatilitet, mätt som Beta, och förväntad avkastning. En tillgång med ett
betavärde på 1 visas som skärningspunkten i modellen Det innebär att
marknadsportföljen har ett betavärde på 1 och alla tillgångar med samma betavärde
förväntas alltså ge samma avkastning som den aggregerade marknadsportföljen. En
tillgång med betavärde lägre än ett kommer därigenom ligga under skärningspunkten på
SML-linjen, medan en tillgång med betavärde högre än 1 kommer ligga över
skärningspunkten. Enligt CAPM-modellen är det således endast betavärdet som avgör
differensen mellan två skilda tillgångars förväntade avkastning. Modellen visar därmed
att en investerare enbart kan uppnå högre förväntad avkastning genom att öka risken
(Beta) i portföljen.

CAPM-modellen har debatterats flitigt bland forskare ända sedan den introducerades på
1960-talet. De flesta forskarna är eniga om att modellens grundantaganden är korrekta,
det vill säga vikten av diversifiering samt att alla investerare vill uppnå högsta möjliga
avkastning till minsta möjliga risk. Ett problem med CAPM är dock att
marknadsportföljen som används i modellen skulle vara praktiskt taget omöjlig att

Figur 4 – Security Market Line (Harvey & Grey, 2001)
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återskapa i verkligheten. Syftet med marknadsportföljen är att den ska återspegla den
aggregerade världsmarknaden och skulle således behöva innehålla alla tillgångar
möjliga att investera i, således alla världens aktier, råvaror, konstsamlingar, fastigheter
frimärken med mera (Arnold 2008, s. 294). Eftersom en sådan portfölj aldrig skulle gå
att återskapa i verkligheten blir det därmed omöjligt att testa modellens validitet med
fullständig tillförlitlighet. I bristen på en heltäckande marknadsportfölj används
vanligtvis istället olika börsindex för att representera marknadens avkastning i
modellen. Eftersom inget index kan representera den totala marknaden riskerar man
därför att använda ett för smalt index vilket skulle resultera i att modellens utfall blir
felaktigt.

Som vi skildrat tidigare är det enligt vissa forskare inte möjligt att bevisa sambandet
mellan betavärde och avkastning. Enligt CAPM-modellen är det som bekant endast
möjligt att uppnå högre avkastning genom att öka portföljens risknivå. Modellen
undersöktes av Black et al. (1972) i en studie där de testade sambandet mellan betavärde
och avkastning på amerikanska aktier i en tidsperiod innefattande åren 1926 till 1966.
Resultatet visade ironiskt nog att aktier med låga betavärden presterade bättre än vad
CAPM-modellen förutspått, medan aktier med höga betavärden presterade sämre än vad
modellen förutspått. Fama och French (2006) genomförde en liknande undersökning på
den amerikanska aktiemarknaden där de kunde bekräfta att inget samband mellan
betavärde och avkastning gick att påvisa mellan åren 1926 och 2004. Eftersom
portföljens risknivå i CAPM-modellen baseras på beta kommer man därför inte kunna
lita på att ett högre beta skulle höja avkastningen.

Vi håller med ovan nämnda forskare i deras slutsatser rörande att CAPM inte fullt ut
kan förutspå framtida avkastningar och att det inte existerar något fullständigt samband
mellan betavärden och avkastningar i praktiken. Modellen är dock så pass central inom
portföljvalsteorin att vi finner det nödvändigt att redogöra för den i vår studie. Trots
modellens brister ligger den till grund för några av våra använda prestationsmått vilket
medför att läsaren bör känna till modellen för att kunna förstå övriga prestationsmåtts
teoretiska uppkomst.

4.3.4 Jensens Alfa
Alfa är ett mått som används för att mäta eventuell överavkastning hos en fond.
Överavkastningen definieras som all avkastning som överstiger ett riktmärke, i detta fall
den teoretiska avkastningen som fonden borde generera enligt CAPM-modellen. Måttet
togs fram 1967 av Michael Jensen då han skulle utvärdera den riskjusterade
avkastningen hos en rad amerikanska fonder under perioden 1945-1964 (Jensen, 1967).
Trots att Jensens Alfa har existerat i över 40 år anses den fortfarande vara en av de bäst
lämpade modellerna för att mäta avkastning hos aktivt förvaltade fonder (Bodie et al.
2008 s. 854-860).

Modellen utgår som sagt från den tidigare förklarade CAPM-modellen och dess
teoretiska förutsättningar, det vill säga att alla investerare är riskaversiva, har samma
förväntningar på marknaden samt har möjlighet att välja bland portföljer baserat på
avkastning och risk. CAPM visar som bekant vilken teoretisk avkastning ett
värdepapper bör ha, där betavärdet representerar volatiliteten i värdepappret och på så
vis ger en högre teoretiskt möjlig avkastning för värdepapper med höga betavärden. Om
man sedan observerar ett värdepappers faktiska avkastning jämfört mot vilken
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avkastning det borde haft enligt CAPM får man fram alfa. Därför kan alfa tolkas som ett
mått som mäter hur bra förvaltaren av en fond lyckas prestera (Jensen, 1967, s. 389).
Formeln för alfa presenteras nedan:

݁ܬ ݁ݏ݊ ߙ�ݏ݊ = �ܴ  − ܴ + ൫ܴߚ  − ܴ൯+ ݁

där

ܴ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ܽ�ݏ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃

ܴ = ݅ݎ ݇ݏ ݂݅ݎ ܽݐä݊ݎ�

ߚ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ܾ�ݏ ܽ݁ݐ

ܴ = ݉ ݇ܽݎ ݊ܽ݀ ݁݊ ܽ�ݏ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
݁= ݂݁ ݈݁ݐ ݉ݎ ݅ݒ� ݁ݎ�݀ ݁ݎ݃ ݅ݏݏ ݊ ܽݒ� ݁ݐä݊ݒ�ݏݎ ݀ݎäݒ ݁= 0

Som vi kan se är modellen en tämligen enkel vidareutveckling av CAPM-modellen;

݁ܬ ݁ݏ݊ ߙ�ݏ݊ = ܴ − ܯܲܣܥ

Exemplet nedan visar ur modellen fungerar i praktiken med två fiktiva fonder, Fond A
och Fond B.

ܯܲܣܥ = 9,6 %
ܯܲܣܥ = 11,4 %
ܴ
 = 10 %

ܴ
 = 12 %

݁ܬ ݁ݏ݊ ߙ�ݏ݊ = 1 − 9,6 = 0,4

݁ܬ ݁ݏ݊ ߙ�ݏ݊ = 12 − 11,4 = 0,6

Exemplet visar att båda fonderna har levererat avkastning som överstiger den teoretiska
avkastningen som de borde uppvisat enligt CAPM. Om någon av fonderna uppvisat
faktisk avkastning som understeg den teoretiska avkastningen hade det resulterat i ett
negativt alfavärde.

Alfa kan som bekant ses som ett mått på i vilken utsträckning fondförvaltaren lyckas
bidra med värde till fonden. Enligt många studier är det dock få förvaltare som
verkligen lyckas bidra till fondens utveckling, alltså generera positiva alfavärden. Enligt
Jensens (1967) ursprungliga undersökningen genererade en majoritet av de undersökta
fonderna negativa alfavärden över tidsperioden 1945-1964. Otamendi et al. (2008)
bekräftar i en studie gjord på 134 tyska fonder att endast 7,5 % av fonderna i urvalet
kunnat uppvisa positiva alfavärden mellan 1995 och 2005.

Liksom mot många andra modeller, har det även riktats en del kritik mot Jensens Alfa.
Pedersen och Satchell (2000) menar att validiteten hos alfa bör tas i beaktning då
modellen bygger på CAPM som i sin tur fått ta emot en hel del kritik. CAPM mäter som
bekant teoretisk avkastning vilket medför att man givetvis aldrig kommer kunna
förutspå en tillgångs exakta avkastning med hjälp av modellen. Därför ter det sig
självklart att en felaktig avkastning från CAPM-modellen även skulle resultera i
felaktiga alfavärden. Dock finns det ingen modell som är perfekt i teorin men genom att
måttet är allmänt vedertaget och används som praxis av många finansiella aktörer, väljer
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vi att beakta det. Flertalet banker samt fondvärderingsinstitutet Morningstar har länge
använt sig av modellen som utvärderingsverktyg (Morningstar, 2007), vilket torde
intyga att den fortfarande är mycket uppskattad bland praktiker inom ämnet.

4.3.5 Treynorkvot
En av pionjärerna inom modern portföljteori var Jack L. Treynor som
uppmärksammade svårigheter att relativt jämföra fonder av olika karaktär. När en fond
är tungt investerad i aktier kommer avkastningen alltid att vara präglad av hög volatilitet
vilken inte kan kontrolleras av förvaltaren (Treynor, 1965, s. 63). För att kunna jämföra
fonder använde Treynor sig av den förväntade avkastningen och ett lämpligt mått på
risknivå för att relatera till den riskfria räntan (Treynor, 1965, s. 69-70). Hans mått på
riskjusterad prestation skulle komma att ändras med marknadens syn på förväntad
avkastning men måttet lyckades ändå fixera fonders prestation gentemot varandra.

Treynor lade 1965 grunden för att mäta riskjusterad avkastning för att kunna jämföra
prestationen mellan fonder. Den utvecklade sig senare till den välkända Treynorkvoten:

݁ݎܶ ݊ݕ ݇ݎ =ݐݒ
ܴ − �ܴ 

ߚ

där

ܴ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ݃�ݏ ݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ ܽ�ܽ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃

ܴ = ݅ݎ ݇ݏ ݂݅ݎ ܽݐä݊ݎ�

ߚ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ܾ�ݏ ܽ݁ݐ

(Investopedia, 2012n)

Således betyder ett högre värde en bättre prestation i form av riskjusterad avkastning.
För att exemplifiera teorin utgår vi återigen från Fond A och Fond B:

ܴ
 = 10 %

ܴ
 = 12 %

ߚ = 1,1
ߚ = 1,4

ܴ = 3 %

݁ݎܶ ݊ݕ ݇ݎ ݐݒ =
10 − 3

1,1
= 6,36

݁ݎܶ ݊ݕ ݇ݎ ݐݒ =
12 − 3

1,4
= 6,43

Trots att avkastningen i Fond A är klart lägre än den för Fond B ser vi att
Treynorkvoten ligger väldigt nära. Anledningen är att Fond B har uppvisat en betydligt
högre risk, mätt i betavärde.

Treynotkvoten innehåller två variabler som är omdebatterade och enkla att kritisera. Det
är den riskfria ränta samt betavärdet. Kritik mot betavärdet som riskmått har vi
presenterat i kapitel 4.3.5. Den riskfria räntan finns närmare förklarad i kapitel 4.4.4.
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Vid applicerandet av Treynorkvoten ställs användaren inför två frågeställningar
gällande den riskfria räntan; är den riskfri och vilken ränta ska användas? Om räntan är
riskfri kan man inte veta på förhand men det torde gå att bryta ned till att ta fram den
ränta som anses inneha minst risk gentemot andra räntor. Täljaren i Treynors kvot visar
den avkastning som skiljer placeringen mot den riskfria räntan. Huruvida räntan är
fullständigt riskfri eller inte är då inte det centrala utan snarare hur mycket
överavkastning den mer riskfyllda placeringen avkastar gentemot den placeringen med
minsta möjliga risk. Det andra problemet med den riskfria räntan är vilken ränta som
ska användas. Vill man avgöra den riskjusterade avkastningen på en svensk aktiefond
faller valet i regel på ett räntebärande papper utfärdat av den svenska staten. Men om
man har en portfölj med tillgångar från olika delar av världen blir valet inte lika enkelt.

4.3.6 Sharpekvot
En av de första studierna inom fondprestationsområdet är Mutual Fund Performance
(William Sharpe 1966). Sharpe menar att den förväntade avkastningen på en portfölj
förklaras med två mått; den förväntade avkastningen, ܧ , och den förväntade
volatiliteten, med andra ord risken, uttryckt i standardavvikelse, .ߪ Alla investerade
antas kunna både placera och låna pengar till den riskfria räntan . Vid alla tidpunkter
förväntas alla investerare dela uppfattning om den framtida förväntade avkastningen av
värdepapper, vilket innebär att alla effektiva portföljer enligt Sharpe kommer avkasta
enligt formeln nedan (Sharpe, 1966).

=ܧ + ܾߪ

där ܾ är riskpremium och eftersom investerare förväntas vara riskaversiva kommer ܾ att
vara positiv. Om en investerare kan allokera resurser mellan portföljen ܧ och den
riskfria räntan  kan investeraren välja att placera sig någonstans på linjen:

ܧ = +
−ܧ 

ߪ
ߪ

Utifrån formeln kan man ta fram den optimala portföljen; portföljen där
ாି 

ఙ
är störst

(Sharpe, 1966, s. 121-122). Den punkten kallade Sharpe för den med högst
reward/variability-ratio, som sedan blev känt som Sharpe-ratio, eller Sharpekvot

ℎܵ ݁ܽݎ =ݐ݇ݒ
−ܧ 

ߪ

Sharpkvoten anger liksom Treynorkvoten att ju högre värde desto bättre riskjusterad
avkastning. Kvoten har kommit att bli en av de mer populära metoderna att utvärdera
fonders prestation i form av avkastning i förhållande till risknivå, även kallat
riskjusterad avkastning. Eftersom fondens standardavvikelse ofta får representera dess
risk i form av volatilitet blir Sharpkvoten naturlig att använda för att utvärdera den
riskjusterade avkastningen. För att exemplifiera Sharpkvoten använder vi oss av Fond A
och Fond B.
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ܧ
 = 0,10

ܧ
 = 0,12

ߪ = 0,22
ߪ = 0,25
= 0,03

ℎܵ ݁ܽݎ ݐ݇ݒ =
0,10 − 0,03

0,22
= 0,32

ℎܵ ݁ܽݎ ݐ݇ݒ =
0,12 − 0,03

0,25
= 0,36

Likt Sharpekvoten kommer Fond B även ge ett högre riskjusterat värde än Fond A.
Hade fond B haft en standardavvikelse om 30 hade Fond A erhållit en högre Sharpekvot
än Fond B, vilket belyser risknivåns inverkan på den riskjusterade prestationen.

Sharpekvoten skiljer sig endast från Treynorkvoten i nämnaren som representerar
risken. Till skillnad mot Treynorkvoten och även Jensens Alfa definieras risk som
standardavvikelse i Sharpekvoten. Vi i kapitel 4.4.1 redogjort för kritik mot
standardavvikelse som riskmått, vilket även gäller som kritik mot Sharpekvoten. Vi har
också redogjort för problem med den riskfria räntan i kapitel 4.4.4, och även den
kritiken kan härledas till Sharpekvoten.

4.3.7 Informationskvot
Treynor & Black (1967, s. 66) hänvisade i sin studie till att ett antal andra empiriska
studier vilka visar att mer än 50-100 slumpvis utvalda värdepapper tenderade att
korrelera nära med en marknadsportfölj. Därför menade de han att det inte är någon
mening att använda sig av Markowitz och Sharpes teorier och efterfrågade därför en
länk mellan finansiella teorier såsom Markowitz portföljteori och med det subjektiva
arbetet med utvärderingar av värdepapper. De frågade sig om det finns någon simpel
metod att avgöra kvaliteten av en analytikers arbete som kan avgöra huruvida denne kan
förväntas att addera övervärde till en portfölj (Treynor & Black, 1967, s. 67).

I studien lades grunden till informationskvoten som Treynor kallade Appraisal ratio.

ܽݎܣ ܽ݅ݏ ܽݎ݈� =݅ݐ 
ߤ
ଶ

ߪ
ଶ



ୀଵ

där

=ߤ ܽݎܣ ܽ݅ݏ ݁ݎ݈� ݉ ݉݅ݑ = ö݂ݒݎä݊ܽݐ ݇ݒܽ�݀ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݊݅�ݐݐå�݁�݃ ݀ ݅݅ݒ ݈݁ݑ݀ ݀ݎäݒ�݈ݐ ܽ݁ ݁ ݎ
ߪ = ܽݎܣ ܽ݅ݏ ݁ݎ݈� ݉ ݉݅ݑ = ö݂ݒݎä݊ܽݐ ݈ݒ�݀ ݁ݐ݈݅݅ܽݐ ߤ�ݒܽ�ݐ

Treynor tyckte att kvoten förklarade hur långt en förvaltare måste gå från den optimala
diversifieringen för att uppnå en given nivå av förväntad avkastning. Den summerar till
vilken grad förvaltaren har adderat värde till portföljen genom dennes förmåga att samla
och använda information om specifika värdepapper. De menade att överavkastningen
kan uppnås av förvaltaren genom att använda tillgänglig information, vilken de inte tror
alla marknadsaktörer beaktat, för att hitta skillnader mellan värde på aktien och det
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aktuella marknadsvärdet (Treynor och Black, 1973, s. 75). Kvoten visar även hur
effektivt portföljen är balanserad, vilket kommer att visa sig i nämnaren där portföljens
svängningar mäts

Appraisal ratio utvecklades sedan till något som kommit kallas Information ratio, eller
informationskvot.

݊ܫ ݉ݎ݂ ݊݅ܽݐ ݇ݏ =�ݐݒ
ܴ − �ܴ 

ට 1
݊− 1

∑ (ܴ − ܴ)
ଶே

ୀଵ

=
ܴ − �ܴ 

ܵି

där

ܴ = ݂ݐݎ ö݈݆݁݊ ݇ݒܽ��ݏ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃

ܴ= ä݆݉ ö݂݁ݎ ݈݁ݏ ݅݊ ݀ ܽ�݁ݔ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
݊ = ܽ݊ ܽݐ ܾ݈� ݁ݏ ܽݒݎ ݊݅ݐ �݁ݎ

ܵି= ܽݎݐ ܿ݇ ݅݊ �ݎݎݎ݁�݃

(Investopedia, 2012o; Frino & Gallagher, 2001)

Nämnaren i kvoten kallas tracking error och representerar hur avkastningen i fonden
skiljer sig från avkastningen i index. En indexfond kommer att uppvisa en låg siffra om
indexförvaltningen har varit lyckad medan en fond som förvaltar aktivt riskerar att
uppvisa en hög siffra. Informationskvoten mäter alltså överavkastningen mot
jämförelseindex, i förhållande till portföljens risknivå gentemot risknivån för
jämförelseindex. Därmed är kvoten ett mått för riskjusterad avkastning i portföljen
gentemot den riskjusterade avkastningen av jämförelseindex. En hög kvot innebär en
bättre riskjusterad prestation än en låg kvot

Om kvoten tillämpas vid en utvärdering av fonder, kan det se ut som följande exempel:

ܴ
 = 10 %

ܴ
 = 12 %

ߪ = 0,22
ߪ = 0,25

ܵି
 = 2 %

ܵି
 = 7 %

ܴ= 9 %

݊ܫ ݉ݎ݂ ݊݅ܽݐ ݇ݏ ݐݒ =
10 − 9

2
= 0,5

݊ܫ ݉ݎ݂ ݊݅ܽݐ ݇ݏ ݐݒ =
12 − 9

6
= 0,43

I exemplet får Fond B ett lägre värde på kvoten än Fond A. Anledningen är att Fond B
visar på en betydligt högre risk än index i form av tracking error än Fond A som innehar
en risk nära index.
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Vi har trots ihärdigt letande inte hittat någon allvarlig kritik som specifikt riktar sig mot
informationskvoten. En del kritik riktas mot att modellen grundar sig på historisk
avkastning, vilket ju inte är något bevis på framtida avkastning. Vidare har även kritik
riktats mot att modellen kan bli missvisande om man använder sig av en för kort
undersökningsperiod (Clement, 2009, s. 6). Vi anser dock att den kritiken inte bör
påverka vår studie då vi kommer utvärdera våra fonder över en längre tidsperiod som
både involverar nedgångsår och uppgångsår.
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5. Tillvägagångssätt

I följande avsnitt har vi beskrivit det praktiska tillvägagångssätt som tillämpats i vår
uppsats. Vårt primära syfte med kapitlet har varit att tydligt redogöra för hur vi
resonerat angående de olika val och ställningstaganden som gjorts under arbetets
gång. I kapitlets inledning har vi beskrivit hur vi valt ut fonder, jämförelseindex samt
undersökningsperiod för vår studie. Därefter har vi beskrivit datainsamlingsprocessen,
samt slutligen redogjort för de sanningskriterier som studien ska uppfylla.

5.1 Val av fonder
Vi var tidigt överens om att ta fondkundens perspektiv och undersöka något av värde
för dem i valet av fondinvesteringar. I vår diskussion om ett mer specifikt ämnesval än
just fondsparande föll valet ganska omgående på aktiefonder eftersom de, som vi
tidigare redogjort för, svarar för den absolut största kategorin inom den generella
svenskens fondportfölj. Vi har tidigare resonerat kring varför vi har valt att fokusera på
de globala aktiefonderna; de har en växande popularitet i Sverige och kan enligt vår
mening ha de bästa förutsättningarna för att överprestera sitt jämförelseindex. Det
centrala i valet av fonder i studien har varit att de ska ha de bästa förutsättningarna att
överprestera sitt jämförelseindex. I enlighet med vad vi diskuterat tidigare satte vi upp
följande kriterier för att nå fram till vårt önskade urval:

1. Fonden ska vara tillgänglig för svenska investerare
Med bakgrund i våra avgränsningar och det perspektiv vi förklarat i uppsatsens
tidigare skede, behövde vi avgränsa oss till fonder tillgängliga för den svenske
investeraren.

2. Fonden ska vara en aktiefond
Vi har i studien avgränsat oss att endast beröra aktiefonder med tanke på dess
popularitet bland svenska investerare.

3. Fonden ska vara aktivt förvaltad
Grundsyftet med studien har varit att utvärdera om förvaltarna för aktivt
förvaltade fonder kunnat överprestera jämförelseindex. Vi har därmed endast
valt aktivt förvaltade fonder i vilka förvaltarna aktivt arbetar med att
överprestera marknaden.

4. Fonden ska vara fri från regionala placeringsrestriktioner
Det har varit mycket viktigt att fonden inte har några restriktioner gällande inom
vilka geografiska områden de får investera. Exempelvis kan en globalfond vara
öppen för att placera på alla världens marknader men att de ska ha minst 50 %
av sin förmögenhet placerad i amerikanska aktier. Den fonden har vi inte tagit i
beaktande studien eftersom den har en tydlig restriktion som vi ansett kunnat
hämma fondens prestation gentemot jämförelseindex.

5. Fonden ska ha möjlighet att placera i aktiebolag av alla storlekar
Fonden ska inte haft begränsningar att endast kunna placera i bolag inom ett
visst spann av kapitaliseringsgrad. Många fonder har inriktning mot bolag av
viss storlek mätt i börsvärde. Börsvärde är en multiplikation av bolagets
utestående aktier och priset per aktie, vilket även kallas kapitaliseringsgrad. En
fond som heter exempelvis ”Global Small Cap” är då begränsat att endast köpa
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aktier i bolag med en förhållandevis liten kapitaliseringsgrad och får alltså inte
inneha aktier i bolag som överstiger den gränsen. Det är en tydlig restriktion
som hindrar en fondens prestation varför vi valde att utesluta fonder med
liknande inriktning.

6. Fonden ska ha möjlighet att placera inom alla typer av aktiebolag
Fonden ska inte ha begränsats att endast placera i bolag inom någon speciell
bransch, eller efter några speciella kriterier där etiska krav på innehaven kan
vara ett exempel. Det finns idag många inriktningar på aktiefonder där i
synnerhet etiska fonder är en populär kategori. Vi valde att utesluta liknande
fonder eftersom förvaltarna inte kan välja bland alla bolag utan är avgränsade till
ett visst urval, vilket kan hämma prestationen.

För att hitta de fonder vi ämnade undersöka använde vi oss av det oberoende institutet
Morningstar som tillhandahåller detaljerad fondinformation och värdering av fonder. En
värdefull tjänst som tillhandahålls på Morningstar är att man på ett enkelt sätt kan söka
bland fonder som finns tillgängliga för svenska sparare, utifrån olika kategorier.
Morningstar har valt att kategorisera alla fonder i en rad underkategorier. Fonderna har
placerats in i kategorierna främst baserat på fondens genomsnittliga innehav de senaste
tre åren vilket i sig baseras på vad fondbolagen rapporterat till Morningstar
(Morningstar, 2012c). Kategorierna säger alltså inget om vad fondbolagen själva har
valt för placeringsinriktning. Anta att en fond har fria placeringsinriktningar enligt deras
bestämmelser men under de senaste tre åren har valt att placera mestadels i småbolag. I
det fallet kommer fonden på Morningstar att kategoriseras som en småbolagsfond trots
att den enligt bestämmelserna kan placera i bolag oberoende börsvärde. En annan fråga
som väcks i sammanhanget är vem som sätter gränserna för när ett bolag ses som litet
mätt i börsvärde.

Den mest tillförlitliga informationen kunde återfinnas i fondbolagens egna
informationsblad om fonderna vilka vi valde att avgöra fondernas placeringsfrihet
utifrån. Antalet informationsblad att läsa igenom skulle dock bli för stort varför vi valde
att endast gå vidare med de fonder som Morningstar kategoriserat som Globalfonder.
Initialt kunde vi alltså med hjälp av Morningstars databas ta fram samtliga aktiefonder
med en global inriktning utan hänsyn till globalfondernas underkategorier såsom
småbolag, tillväxtbolag, värdebolag med flera. Genom att endast välja fonder
tillgängliga för svenska investerare hade vi uppfyllt det första och andra kriteriet. Listan
med fonder var vid det stadiet dock fortfarande lång så vi valde att gå vidare genom att
sortera bort de fonder där fondnamnet kunde indikera om fonden hade någon
begräsning i linje med kriterium 3, 4 eller 5. Exempelvis kunde vi då sortera bort fonder
som hade ett namn innehållande exempelvis ”indexfond”, “småbolag” eller “etisk”.
Eftersom namnet givits av fondbolaget som vi vet själva sätter upp
placeringsrestriktioner antog vi att det även borde återspegla placeringsinriktningen på
fonden. Om ett fondbolag väljer namnet ”Svenska småbolag” är sannolikheten liten att
fonden placerar i stora bolag.

Nästa steg var att läsa fondernas egna informationsblad utgivna av fondbolagen för att
bekräfta att våra kriterier var uppfyllda. Efter den processen hade vi sorterat ut de
fonder som uppfyllde samtliga kriterier. Följande fonder blev vårt slutgiltiga urval:
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Fonder registrerade i Sverige
Handelsbanken Globalfond
Swedbank Robur Globalfond
Carnegie Utlandsfond
SEB Globalfond Chans/Risk
Skandia Aktiefond världen
AMF Aktiefond Global
DNB Utlandsfond
Länsförsäkringar Total
Länsförsäkringar Globalfond

Fonder registrerade i Luxemburg
Swedbank Robur Globalfond Lux
SEB Globalfond - Lux ack
SEB Global Chans/Risk Lux
IKANO Global Equity Fund F Ack
Templeton Global A Acc USD

Fonder registrerade i Norge
SKAGEN Global SEK

Det slutgiltiga urvalet visade sig vara heterogent med anledning av de fem fonderna
med säte i Luxemburg och den med säte i Norge. Vi ville i studien ge en heltäckande
bild för de svenska investerarna varför vi tyckte det var viktigt att få med hela urvalet.
För att kunna inkludera fonderna som inte visade sig vara registrerade i Sverige
behövde vi reda ut om några skillnader skulle föreligga gällande förutsättningarna att
överprestera marknadsutvecklingen.

5.1.2 Fonder registrerade i Luxemburg
Vi har i kapitel 2 berört Luxemburgfonder och visat att de skiljer sig ur skattesynpunkt.
Fonderna behöver inte betala någon skatt på vinsten vilket medför att de inte väljer att
dela ut pengar till fondandelsägaren och inga pengar går förlorade i form av skatter
(SEB, 2012). Det innebär att fonderna har en skattefördel gentemot de
svenskregistrerade fonderna i vilka värdet påverkas negativt av skattereglerna i Sverige.
Vidare kunde vi fastslå att samma regler, gällande hur fonderna får placera sin
förmögenhet, var samma för fonderna registrerade i Luxemburg som för de
svenskregistrerade fonderna. Detta kunde vi återfinna genom SEB:s presentation av
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the Luxembourg
law (Prospectus SEB Fund 1, 2012), vilken bland annat reglerar hur fonderna i
Luxemburg får placera sina medel.

Skatten var alltså det enda som skiljde fonderna registrerade i Luxemburg gentemot de
svenskregistrerade fonderna. Från den svenska investerarens perspektiv är det dock ett
likvärdigt alternativ att investera i, man kan enkelt välja en Luxemburgbaserad fond
framför en Sverigebaserad. Av den anledningen ville vi inkludera fonderna i urvalet.
Genom att jämföra fondernas prestation med ett index som inte heller justerar för någon
skattebelastning kunde vi inkludera fonderna i undersökningen. Resonemang kring
indexval beskrivs närmare i kapitel 5.2.
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5.1.3 Fonder registrerade i Norge
Som vi tidigare beskrivit har fondbolagen i Sverige rätt att göra avdrag på skatten om de
delar ut vinsten till andelsägarna. För norskregistrerade fondbolag finns ingen möjlighet
att göra avdrag på vinsten (Finansdepartementet, 2012) vilket gör att de i regel
återinvesterar vinsten istället för att dela ut vinsten till andelsägarna (Furuseth, 2012)
vilket oftast är fallet i Sverige. Skatten som belastar de norska fondbolagens vinst
uppgår till 28 % (Finansdepartementet, 2012) vilket kommer att medföra att det
föreligger en viss skillnad mot de svenskregistrerade fonderna. Följande exempel kan
förklara skillnaden. Anta två fonder, en svenskregistrerad och en norskregistrerad, båda
med NAV om 100. Fonderna har samma innehav och får därmed samma utdelning från
sina innehav. Anta att utdelningen uppgår till 10. Den svenskregistrerade fonden
kommer då att dela ut 10 till andelsägarna som beskattas med 30 % och sen
återinvesterar återstoden om 7. NAV-kursen uppgår därefter till 97. Den norska fonden
erhåller likaså 10 i utdelning vilken beskattas direkt i fondbolaget med 28 % och
resterande 72 % återinvesteras. NAV-kursen uppgår då till 97,2, alltså 0,2 högre än i
fallet med den svenskregistrerade fonden. Exemplet illustrerar att det således föreligger
en skillnad ur skattesynpunkt. Samma regler gäller dock för hur fonden får placera sina
medel enligt den norska värdepappersfondlagen (Stortinget, 2012).

Sammanfattningsvis finns en skillnad ur skattesynpunkt för den norska fonden som
ingått i vårt fondurval. Vi har dock bedömt skillnaden som ytterst marginell och
eftersom den är tillgänglig för svenska investerare har vi därmed valt att fortsatt
inkludera den i vårt fondurval.

5.1.4 Bortfallsanalys
Vår använda metodik för att komma sortera ut det slutgiltiga urvalet anser vi vara
relativt tillförlitligt men vi är givetvis medvetna om dess begräsningar. Begränsningarna
kan medföra att bortfall kan förekomma vilken Dahmström (2008, s. 321) förklarar som
element man ämnat studera men som av någon anledning inte kommit med i urvalet.
Till en början kan man fråga sig om verkligen alla fonder tillgängliga för svenska
sparare finns medtagna i Morningstars databas. Troligtvis är så fallet men det är inget vi
med säkerhet kan fastställa. Nästa osäkerhet i urvalsprocessen uppkom då vi sorterade
bort samtliga fonder som inte låg under Morningstars globalfondkategori. En
inneboende risk i detta fall kan vara att Morningstars databassortering inte fungerar fullt
ut eller att kategoriseringen från deras sida varit bristfällig. De två aspekterna kan
medföra att globalfonder som bör finnas med, inte gör det efter sorteringen i databasen.
Nästa steg i processen utgick vi från fondernas namn givna av fondbolagen. Vi kan i
den delen av processen inte med säkerhet fastställa att bortfall inte existerar även om vi
anser risken som mycket liten. Om ett fondbolag ger fonden namnet exempelvis
Småbolagsfond är risken mycket liten att fonden uppfyller våra kriterier om
placeringsfrihet, i det här fallet att fonden placerar i bolag av alla storlekar. Det sista
steget läste vi fondernas informationsblad för att säkerställa att fonderna uppfyllt våra
kriterier. Vi anser att risken i det skedet var mycket liten att fonderna skulle ge fel
information i sina informationsblad vilket skulle resultera i bortfall.

Att eventuella bortfall kan ha förekommit är vi medvetna om. Vi har dock bedömt
risken som liten och känner och tillfreds med den metod vi använt för att hitta fonderna
i studien. Genom att använda oss av annan databas än Morningstar hade vi kunnat
dubbelkolla att inget bortfall skett vid det skedet. Morningstar är dock den mest
använda databasen som flertalet andra aktörer använder sig av varför vi ser den som



44

tillförlitlig. För att vidare säkerställa att inget bortfall skulle göras gällande hade vi varit
tvungna att läsa igenom samtliga fonders informationsblad. Det hade dock varit alltför
tidskrävande varför vi valde bort det alternativet i förmån för vår använda
sorteringsmetod.

5.2 Val av jämförelseindex
För att kunna jämföra och analysera våra utvalda fonders prestationer krävdes ett
jämförelseindex som återspeglar de marknader som fonderna investerar på. Eftersom vi
har analyserat globalfonder med bredast möjliga placeringsinriktning ter det sig
självklart att vi behövt använda oss av ett så brett jämförelseindex som möjligt. Vid
valet av lämpligt jämförelseindex finns de två huvudsakliga indexkategorier att välja
mellan; fondindex och marknadsindex. Då valet av indexkategori är tämligen centralt
för studiens utgång förklaras de två kategorierna nedan.

Ett fondindex visar, enkelt uttryckt, hur fonder med liknande placeringsinriktning har
utvecklats över en viss tidsperiod. Utgår man från vår valda fondkategori bör man alltså
observera ett globalt fondindex som då visar hur alla fonder inom den nämnda kategorin
har utvecklats i snitt. Bland fonderna i ett fondindex kommer därigenom alltid ena
hälften ha utvecklats bättre än index, medan andra hälften kommer ha utvecklats sämre
än index. Detta gör fondindexet till ett värdefullt verktyg om man ämnar jämföra fonder
inom samma kategori mot varandra (Fondbolagens Förening, 2012b). Ett
marknadsindex mäter utvecklingen av de värdepapper som finns noterade på den
marknad som fonderna investerar på. När man talar om att börsen stiger eller sjunker,
syftar man då egentligen på att marknadsindexet som representerar börsen i fråga stiger
eller sjunker. Om ett specifikt index stiger innebär det att det sammanlagda värdet av
alla underliggande aktier har ökat (Investopedia, 2012p). Ett marknadsindex blir därmed
ett utmärkt riktmärke för att jämföra om en enskild aktie eller fond presterar bättre än en
viss marknad som helhet. Exempel på marknadsindex är bl.a. OMXSPI som mäter den
genomsnittliga utvecklingen för alla aktier på Stockholmsbörsen eller S&P 500 som
mäter utvecklingen för 500 bolag listade på New York Stock Exchange eller NASDAQ
(Standard & Poor’s, 2012).

Eftersom syftet med denna studie har varit att undersöka om vår valda fondkategori
klarar av att prestera bättre än jämförelseindex, innebär det därmed att det var
nödvändigt att välja ett marknadsindex för att kunna få svar på vår frågeställning. Om
syftet varit att undersöka vilken fond inom kategorin som presterar bäst hade det
definitivt varit lämpligt att använda sig av ett fondindex, men eftersom vi ville
undersöka om våra valda fonder överhuvudtaget kan slå marknaden som helhet var det
nödvändigt att använda oss av ett marknadsindex för att kunna besvara vårt problem.

Inom kategorin marknadsindex skiljer man även på prisviktade och kapitalviktade
index. I ett prisviktat index bestäms varje enskild akties andel av det totala indexvärdet
enbart av dess pris utan hänsyn till totalt börsvärde. Det innebär således att ett bolag
med en aktiekurs på 100 kr representerar dubbelt så mycket av indexvärdet jämfört mot
ett bolag vars aktie kostar 50 kr (Investopedia, 2012q). Aktier med högt pris utgör
därmed större vikt i indexet och kommer kunna påverka den totala indexutvecklingen
mer än vad lägre prissatta aktier kan. De flesta välkända marknadsindexen är
kapitalviktade index, men det amerikanska indexet Dow Jones Industrial Average är ett
exempel på ett stort och välkänt prisviktat index. I ett kapitalviktat index utgör varje
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bolags totala börsvärde även dess relation till det totala indexvärdet (Investopedia,
2012r). Således kommer ett bolag med en aktiekurs på 50 kr och 200 utestående aktier
utgöra större andel av det totala indexvärdet än ett bolag med en aktiekurs på 100 kr och
50 utestående aktier. Betydande kursförändringar i bolag med högt börsvärde kan
därmed ha dramatisk effekt på det totala indexvärdet. Vissa investerare menar på att
utvecklingen av ett kapitalviktat index således påverkas för mycket av de största
bolagens kursrörelser och därmed ger en snedvriden bild av marknadens utveckling.
Dock har de största bolagen även flest aktieägare, vilket medför att ett kapitalviktat
index trots allt visar en bättre bild av marknadens utveckling som helhet (Investopedia,
2012r).
Eftersom våra fonders värde uttrycks i form av NAV-kurs, vilket motsvarar en
kapitalviktad kurs, var det nödvändigt för oss att välja ett kapitalviktat index för att
kunna genomföra en rättvis jämförelse.

Att välja ett lämpligt marknadsindex för utvärdering av fonder kan bli tämligen
komplicerat då det finns en uppsjö av index att välja mellan. Allt ifrån relativt smala
lands- och branschinriktade index, till breda världsomspännande index. Som vi nämnt
tidigare är det oerhört viktigt att använda sig av ett lämpligt index när man utvärderar
fonder, annars blir analysen orättvis och missvisande. Om man till exempel utvärderar
en fond som placerar på nordiska marknader mot ett amerikanskt marknadsindex är det
uppenbart att analysen inte skulle medföra mycket värde eftersom förvaltaren av fonden
inte har möjlighet att placera på marknaden som indexet härrör sig till. Exemplet må
vara extremt, men det belyser hur viktigt det är att mäta fondens prestationer mot ett
index som återspeglar de marknader som fondförvaltaren kan placera på. För att vår
undersökning skulle bli så rättvis som möjligt behövde vi alltså ett brett världsindex
som innefattar både tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader, samt innehåller
bolag med alla nivåer av kapitaliseringsgrad. Dessutom var det viktigt att välja ett index
som inte har några övriga restriktioner för de bolag som representeras, till exempel
etiska krav eller branschspecifika krav.

Utöver ovan nämnda krav var det även viktigt att hitta ett index som tar med
skattejusterade utdelningar i beräkningarna. Om en fond som återinvesterar erhållna
utdelningar ställs mot ett index som inte tar med utdelningar i sina beräkningar skulle
det se ut som att indexet tappar i värde vid lämnade utdelningar medan fondens
förmögenhet förblir oförändrad. En fond som helt följer index skulle därigenom alltid
ha ett försprång mot sitt jämförelseindex om utdelningarna exkluderats (Lindmark,
2003). Följande samband kan förklaras med ett enkelt exempel. Låt oss anta att vi äger
en fond med endast en aktie värd 100 kr och jämför fonden mot ett index som enbart
representeras av samma innehav. Om aktien lämnar utdelning på 10 kr kommer aktiens
värde omedelbart gå ned till 90 kr. Fondens förmögenhet förbli dock oförändrad i form
av aktievärdet om 90 kr och utdelningssumman om 10 kr som tillsammans blir 100 om
man inte beaktar någon skatt. Fonden återinvesterar i regel utdelningssumman i nya
värdepapper vilket gör att fondens värde i det fallet förblir intakt. Eventuell
utdelningsskatt kommer dock att reducera summan som sedan återinvesteras i nya
aktier. Om fonden jämförs mot ett index som inte inkluderar utdelningarna kommer
index i det här fallet värderas till 90 (100 minus utdelningen om 10). Det blir således en
orättvis jämförelse varför vi kan valde att jämföra fondutvecklingen mot ett index som
inkluderar de skattejusterade utdelningarna för att så vis återspegla samma
förutsättningar som råder för fonderna.



46

Efter att noggrant undersökt flertalet marknadsindex fann vi slutligen ett som passade in
på ovan nämnda riktlinjer. Valet föll på det breda marknadsindexet MSCI All Country
World Net Return Index, hädanefter benämnt som MSCI ACWNRI. Det består av 45
landspecifika index, varav 24 av dessa utgör utvecklade marknader medan de
återstående 21 representerar tillväxtmarknader (MSCI, 2012). MSCI ACWNRI omfattar
en stor del av världens investeringsbara marknader och branscher (MSCI, 2012), vilket
gör att vi anser det vara ett lämpligt och rättvisande index att utvärdera våra fonder mot.
Indexet tar hänsyn till utdelningar som återinvesteras efter avdragen skatt.
Utdelningarna belastas med den skatt som gäller i det land utdelningen kommer från
(MSCI Methodology Book, 2005). Indexet tar därmed hänsyn till den utdelningsskatt
som gäller i de 45 olika länder som indexet täcker. Eftersom Sverige och Norge har två
av de högsta skattesatserna i världen (Aktiespararna Opinion, 2009) kommer således
våra urvalsfonder belastas med mer skatt än det jämförelseindex vi valt. Det finns dock
inga index som lämpar sig bättre att jämföra mot varför vi fått acceptera den
skatteskillnad som gäller.

Eftersom vi även ville undersöka aktivt förvaltade fonder med säte i Luxemburg
behövde vi använda ett jämförelseindex som inte belastas med skatt på utdelningen
eftersom fonderna inte gör det. Vi valde då helt naturligt samma index, men där ingen
skatt belastade utdelningen. Indexet benämns MSCI All Country World Gross Return
Index, hädanefter MSCI ACWGRI.

5.3 Val av undersökningsperiod
Vi hade tidigare diskuterat vilken tidsperiod vi ville undersöka och då framförallt hur
lång tidsperiod. I många andra uppsatser har undersökningsperioden begränsats till
relativt korta perioder. På en kort tidsperiod kan avkastningen avvika kraftigt från det
normala varför tillförlitligheten och överförbarheten kan bli lidande. Om en fond lyckas
med att överprestera index under en kort tidsperiod säger inte nödvändigtvis att den gör
det över tid. Vi ville genomföra studien på en längre tidsperiod för att rensa för de
tillfälliga effekterna och därmed få ett tillförlitligt resultat som visar fondernas
prestationer över tid. Till en början hade vi den senaste tioårsperioden 2002-01-01 -
2011-12-31 i åtanke men en viss anpassning behövde göras gentemot de data vi samlat
in enligt nästkommande kapitel. Vi kunde inte få tag i fullständig kursdata för alla
fonder inom den tidsperioden. För att kunna behålla våt urval av fonder blev
tidsperioden 2002-01-01 - 2010-12-31, vilket blev nio hela år istället för de tio vi
tidigare tänkt. Att vi missade det senaste året 2011 i studien är av mindre betydelse för
resultatet. Vi anser att inget revolutionerande hänt inom fondförvaltningsområdet det
senaste året som skulle innebära bättre eller sämre förutsättningar för aktiv förvaltning
av aktiefonder. Nio års tidshorisont är en lång period som vi ansåg vara tillräckligt lång
för att rensa för tillfälligheter och ge en rättvis bild över prestation över tid. Perioden
har dessutom innefattat både större uppgångs- och nedgångsperioder vilket gör att
fondernas prestationer mäts innehållande olika marknadsförhållanden.
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5.4 Insamling av sekundärdata
För att kunna utvärdera fondernas utifrån de prestationsmått vi ämnat använda behövde
vi samla in NAV-kurser på dagsbasis för samtliga fonder och jämförelseindex. Eftersom
vi inte skulle ta fram ny data innebar det att vi endast beaktade sekundärdata som källa
för vår undersökning.

En av våra studiekamrater jobbade vid tillfället på en av storbankernas aktiemäkleri och
vi kunde genom honom få tillgång till den mjukvara banken använder sig av.
Mjukvaran heter SIX Edge vilket är en börsterminal utvecklad för professionella aktörer
såsom banker och aktiva privata investerare. Plattformen tillhandahåller bland annat
realtidsdata från världens börser, bolagsdata med vinstprognoser och grafer med över 30
års kurshistorik (SIX Telekurs, 2012)

I programmet kunde vi ta fram de historiska NAV-kurserna på dagsbasis från fonderna
vi skulle komma använda i undersökningen. Vi kunde även ta fram dagskurserna på de
två jämförelseindex vi valt att använda samt valutakurserna till valutaparet USD/SEK.
Valutakurserna behövdes för att justera kurserna för index och en av fonderna vilket
förklaras närmare i avsnittet nedan. Alla kurser exporterades till Excel-dokument vilket
var det program vi ämnade genomföra undersökningen genom. Efter att vi gått igenom
datamaterialet från SIX Edge upptäckte vi att NAV-kurserna vi ämnade använda var
beräknade med utdelningen exkluderad. Eftersom jämförelsen inte hade blivit rättvis om
vi valt att exkludera lämnade utdelningar insåg vi omedelbart att vi måste få tag på
NAV-kurser med utdelningarna inräknade. Efter att ha varit i kontakt med supporten
hos SIX Edge fick vi veta att deras programvara inte tillhandahåller fondutdelningar, de
bad oss istället att vända oss till NAV-center, vilket är en distributör av fondkurser. Vi
kontaktade således NAV-center, varpå de försåg oss med historiska utdelningar för
samtliga av våra fonder. Utdelningarna var angivna i ett separat dokument och således
inte inkluderade i NAV-kursen. Vi hade nu tillgodogjort oss all nödvändig data för att
kunna påbörja bearbetning och implementering.

5.5 Praktisk metod
I följande avsnitt om praktisk metod syftar vi ge en förståelse för hur vi praktiskt gått
tillväga i utförandet av studien. Vi har i förklarat hur vi behandlat de insamlade data för
att göra studien möjlig. Figur 5 nedan visar vilka mått vi senare applicerat de
behandlade data på, för att besvara våra två delfrågeställningar och därefter vår
huvudfrågeställning.
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5.5.1 Förberedelse av data
För att kunna jämföra fonderna mot index behövde vi inledningsvis justera för de olika
valutadifferenser som förelåg. Våra jämförelseindex var angivna i USD vilket också
gällde för fonden från Templeton. Övriga fonder noterades i SEK vilket också var den
valuta vi ville utgå ifrån eftersom studien var riktad mot de svenska fondspararna. Vi
konverterade därför index och Templetonfonden från USD till SEK i Excel genom
dagskurserna av USD/SEK hämtade från SIX Edge programvara.

Under arbetets gång upptäckte vi även att våra fonder och index inte alltid var kurssatta
samma dagar. För att ta oss an det problemet importerade vi all data till Excel för att
således kunna rensa bort datum som inte var kurssatta för både fonderna och index. Vi
fick även använda oss av samma metod när vi valutajusterade de fonder vars kurser var
angivna i USD.

Som vi tidigare nämnt hade vi NAV-kurserna samt utdelningarna angivna i två separata
dokument. Varken Morningstar eller NAV-center kunde tillhandahålla NAV-kurser där
utdelningarna var inräknade varför det enda alternativet var att beräkna det manuellt.
Vi behövde därmed infoga samtliga lämnade utdelningar till sina rätta datum i
dokumentet med NAV-kurserna för att därefter på dagsbasis addera utdelningarna
inklusive värdeutvecklingen av dessa, till NAV-kursen. Den värdeutvecklingen på
utdelningarna som användes var densamma som värdeutvecklingen av NAV-kurserna
utan utdelningar inkluderade. När processen var slutförd hade vi således konstruerat ett
Exceldokument med utdelningsjusterade NAV-kurser för samtliga fonder i urvalet.

Presterar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet bättre än
jämförelseindex?

1. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med
största möjliga placeringsfrihet högre avkastning

än jämförelseindex?

2. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med
största möjliga placeringsfrihet högre riskjusterad

avkastning än jämförelseindex?

Jensens Alfa

Sharpekvot

Treynorkvot

Informationskvot

B-index

Avkastning

Prestationsmått

Figur 5 - Metodupplägg
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När alla data var justerade för valutakurser och utdelningar samt importerad till
Microsoft Excel kunde vi slutligen börja applicera våra tidigare valda prestationsmått på
datasamlingen.

5.5.2 Kritik mot bearbetad data
Bearbetningen av data har skett manuellt i programmet Microsoft Excel. Det innebär att
fel kan ha förekommit från vår sida i beräkningar av utdelningsjusterade kurser. För att
säkerställa de slutgiltiga datas reliabilitet jämförde vi våra data i grafisk form mot
fondernas grafer via Morningstar. Våra data visade sig därigenom vara tillförlitlig, med
reservation för små skillnader som kan ha förekommit och därmed har varit svåra att
upptäcka genom att studera grafer.

5.5.3 Förklaring av beräkningsmetod
Nedan har vi kortfattat förklarat mer precist hur vi använt formlerna för att beräkna
prestationsmåtten använda i studien. Vi har även redogjort för ett resonemang kring den
riskfria räntan, vilken krävts för att genomföra beräkningarna. Samtliga beräkningar har
därefter genomförts via Microsoft Excel.

Avkastning
Skillnaden mellan geometrisk och aritmetisk avkastning har förklarats mer ingående i
Appendix 1. Vi har använt oss av den geometriska snittavkastningen som beräknas
enligt nedan.
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B-index
Vi har beräknat b-index för tidsperiodens samtliga kvartal och har således börjat 2001-
12-28 och slutat 2010-12-30, sammanlagt omfattar analysen därmed 36 kvartal.
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Jensens Alfa
För att kunna beräkna Jensens Alfa behövde vi ett värde motsvarande den riskfria räntan. I
beräkningarna motsvarar den räntan för svenska statsskuldsväxlar med tre månaders
löptid. Antagandet grundar vi på att statsskuldväxlar kan ses som alternativa placeringar
till vårt valda placeringsområde och har minimal inneboende risk. För att göra
jämförelsen rättvis för hela undersökningsperioden har vi valt att räkna ut den
genomsnittliga statsskuldväxelräntan från januari 2002 till december 2010, vilket gav
oss en ränta på 2,4 %.

Vidare krävdes beta för att kunna beräkna Jensens Alfa för fonderna. Beräkningen av
beta har skett enligt formeln nedan som vi baserat på avkastning mätt över rullande 30-
dagarsperioder. Det betyder att man dividerar kursen med den kurs som var för 30 dagar
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sedan och därigenom erhåller en avkastning. Därefter flyttar man fram en dag och
erhåller en ny 30-dagarsavkastning och så vidare. Beräkningarna sträcker sig över hela
vår undersökningsperiod och börjar således 2001-12-28 och slutar 2010-12-30.
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Slutligen kunde Jensens Alfa beräknas enligt formeln nedan.
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Treynorkvot
Treynorkvoten är beräknad enligt nedan där beta och riskfri ränta är framtagna enligt
det som beskrivits ovan under Jensens alfa

݁ݎܶ ݊ݕ ݇ݎ =ݐݒ
ܴ − �ܴ 

ߚ

där

ܴ = ݂݊ ݀݁݊ ݃�ݏ ݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ ܽ�åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�

ܴ = ݅ݎ ݇ݏ ݂݅ݎ ܽݐä݊ݎ�

ߚ = ݂݊ ݀݁݊ ܾ�ݏ ܽ݁ݐ

Sharpekvot
Sharpekvoten har beräknats enligt nedan där den riskfria räntan anges i enlighet med
den ränta som används för Jensens alfa och Treynorkvoten

ℎܵ ݁ܽݎ =ݐ݇ݒ
−ܧ 

ߪ

där

=ܧ ݂݊ ݀݁݊ ݃�ݏ ݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ ܽ�åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
= ݅ݎ ݇ݏ ݂݅ݎ ܽݐä݊ݎ�
ߪ = ݂݊ ݀݁݊ ܽݐݏ�ݏ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ
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Standardavvikelsen är via variansen beräknad på samtliga fonders rullande årliga
avkastning, baserat på slutkurserna för samtliga kvartal. Det betyder att man mäter
avkastningen för de senaste fyra kvartalen tillsammans. Därefter flyttar man fram ett
kvartal och får en ny rullande årsavkastning för de senaste fyra kvartalen. Måttet anger
således hur mycket fondernas avkastning normalt sett avviker från deras genomsnittliga
årsavkastning.

ܽܵݐ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ = ߪ = ඥܸ ݅ܽݎ ܽ݊ (ݎ)ݏ = ඩ (ݏ)ݎ] − ଶ[(ݎ)ܧ
ே

௦ୀଵ

där

(ݏ)ݎ = �݂ ݊ ݀݁݊ ݈݈݊ܽݑݎ�ݏ ݀ �݁åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ å�݇�݃ ܽݒ ܽݐݎ ܾ݈ݏ ݏ݅ܽݏ
(ݎ)ܧ = ݃݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ �åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ å�݂�݃ ݊ ݀݁݊ �݂öݎ�ℎ݈݁ ݁�ܽ ݅ݎ ݀ ݁݊

Informationskvot
Informationskvoten är beräknad enligt nedan där täljarens mått baseras på genomsnittlig
avkastning för hela perioden, medan tracking error i nämnaren är beräknad på rullande
årsvärden på kvartalsbasis.

݊ܫ ݉ݎ݂ ݊݅ܽݐ ݇ݏ =�ݐݒ
ܴ − �ܴ 

ට 1
݊− 1

∑ (ܴ − ܴ)
ଶே

ୀଵ

=
ܴ − �ܴ 

ܵି

där

ܴ = ݂݊ ݀݁݊ ݃�ݏ ݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ ܽ�åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃

ܴ= ä݆݉ ö݂݁ݎ ݈݁ݏ ݅݊ ݀ ݃�݁ݔ ݁݊ ݉ ݊ݏ ݈݃݅ݐ݅ݐ ܽ�åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃
݊ = ܽ݊ ܽݐ �݈݇ ܽݒ ܽݐݎ �݈

ܵି=

ܽݎݐ ܿ݇ ݅݊ ܾ�ݎݎݎ݁�݃ ݁ܽݏ ܽݎ ݈݈݊ܽݑݎ�å�݀ ݀ �݁åܽݏݎ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�݂öܴ�ݎ ܿ� ℎ�ܴ �å�݇ ܽݒ ܽݐݎ ܾ݈ݏ �ݏ݅ܽݏ

5.6 Sanningskriterier

5.6.1 Validitet
För att få svar på vår frågeställning och uppfylla vårt syfte har vi använt några av de
mest vedertagna prestationsmåtten använda bland forskare och praktiker inom
finansbranschen. Måtten vi har använt oss är speciellt framtagna för att mäta fonders
prestation och har en stark vetenskaplig förankring. Därmed anser vi att vår studie har
hög validitet eftersom validitet definieras som att “undersökningen mäter det den är
avsedd att mäta” (Christensen, et al. 1998, s. 181). Vi har även använt oss av
jämförelseindex som vi anser vara de bästa möjliga vid utvärdering av vår fondkategori.
Genom att använda variabler som med säkerhet mäter det dem ämnar mäta uppnås
enligt Christensen et. al (1998, s. 227-228) hög validitet i studien. De statistiska data vi
använt oss av i studien kommer från NAV-center, en distributör av fondkurser.
Eftersom vi använt oss av sifferbaserad information från en pålitlig aktör bidrar det
enligt Befring (1994, s. 60-62) att studiens validitet höjs då vi personligen inte behöver
tolka informationen, vilket kan vara fallet i en samhällsvetenskaplig studie. Personliga
tolkningar riskerar att snedvrida resultatet, men det anser vi inte ha berört vår studie.
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Således anser vi att vår studie uppfyller kriterierna som ska gälla för en studie av hög
validitet.

5.6.2 Reliabilitet
Den praktiska metod vi tillämpat i uppsatsen skapar en stark grund för god reliabilitet i
vår studie. Eftersom vi studerat en händelse som redan ägt rum, fonders prestationer
mot jämförelseindex från 2002 till och med 2010, finns redan sekundärdata tillgängligt
för fonderna och deras jämförelseindex. Efter datainsamlingen har vi applicerat våra
valda prestationsmått på fonderna och därmed kunnat utföra vår analys. Då vi har utgått
från mätbara, vetenskapligt förankrade formler och historiska data hämtade från en
pålitlig börsterminal går därmed undersökningen att upprepa för en utomstående
forskare om samma tillvägagångssätt repriseras. Att undersökningen går att upprepa av
en utomstående person om samma tillvägagångssätt appliceras är enligt Befring (1994,
s. 62) ett kriterium som måste uppfyllas för att studien ska anses ha god reliabilitet.

Vidare ska även en studie vara fri från slumpmässiga mätfel för att uppfylla kravet för
hög reliabilitet (Lundahl och Skärvad 1999, s. 152). De historiska data vi använt
beträffande fonderna och deras jämförelseindex kommer inte att ändras över tid och är
fastslaget av både fondbolagen och NAV-center. Därmed minskar sannolikheten för fel
i insamlad data eller att de skulle ha ändrats i efterhand. Som vi tidigare nämnt utförs
våra beräkningar med formler som är grundligt beprövade inom forskningsbranschen,
vilket bör öka dessas tillförlitlighet. När det gäller användandet av formler finns det
dock alltid en inneboende risk att uträkningarna som genomförs blir felaktiga och
därmed ger ett icke tillförlitligt resultat. Vi anser emellertid att risken för räknefel är
tämligen liten då vi båda noggrant kontrollräknat våra beräkningar innan vi utfört den
slutgiltiga analysen. Vidare anser Wallén (1996 s. 66) att kontrollberäkningar medför
markant ökad reliabilitet för studien. Grundat i metoden som vi beskrivit i ovanstående
kapitel anser vi därmed att vårt tillvägagångssätt i högsta grad bidragit till att vår studie
har god reliabilitet.

5.6.3 Generaliserbarhet
I vår studie har vi undersökt vi 15 aktivt förvaltade globalfonder, med bredast möjliga
placeringsinriktning, tillgängliga för svenska sparare. Eftersom syftet med
undersökningen varit att undersöka om någon av dessa fonder presterat bättre än
jämförelseindex, har vi med hjälp av ett antal prestationsmått utvärderat fonderna från
2002 till och med 2010. Enligt teorin uppnås hög generaliserbarhet om undersökningen
utförs på ett urval som är representativt för hela populationen (Bryman & Bell 2005,
s.100). Det man kan fråga sig är då om våra undersökningsresultat kan göras gällande
för fonder registrerade i andra länder som faller in under våra uppsatta kriterier. Det
relevanta i sammanhanget borde då vara att kartlägga skillnader i förutsättningar för de
som förvaltar fonderna. Vi anser att förvaltare har samma praktiska förutsättningar
oberoende av geografisk placering. Vad som kan skilja sig är de regler som gäller för
fondverksamhet. Vi vet att EES-länderna har relativt homogena regler men samtidigt att
medlemsländerna kan ha egna regler utöver vad som anges inom UCITS-direktiven.
Länder i andra delar av världen har andra regler än de som anges i Europa varför också
förutsättningarna för förvaltarna skiljer sig. Det innebär att generaliserbarheten för vår
studie kan sägas gällande i Europa där skillnaderna är så pass små gällande reglerna för
hur fonderna får sköta sina placeringar. Vi ser dock en begränsad generaliserbarhet
utanför EES-länderna.
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Utöver de reglerade förutsättningarna vet vi att många svenska fonder har relativt små
fondförmögenheter relativt vissa utländska fonder, vilket leder till att vårt urval kan ha
en viss fördel relativt de med större fondförmögenhet. Fondens prestation i relation till
fondförmögenheten beskrivs närmare i problembakgrunden där vi motiverat varför
fonder med större placeringsfrihet inte drabbas i samma utsträckning som de
regionknutna fonderna. Om fondens förmögenhet växer sig riktigt stor kan dock
fördelarna reduceras genom att placeringsfriheten kan begränsas något även för
globalfonderna.

Vi anser att vårt resultat inte går att generalisera på andra fondkategorier i någon vidare
utsträckning. Resultatet bör därmed inte vara generaliserbart på en kategori som är helt
skild från vår, till exempel tillväxtmarknadsfonder eller andra regionspecifika fonder.
Varje fondkategoris prestationer är unika och kan härledas till den placeringsinriktning
och placeringsstrategi som förvaltaren bedriver, vilket gör att vårt resultat inte är direkt
applicerbart för andra fondkategorier.
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6. Resultatredovisning

I följande kapitel har vi redovisat och diskuterat vårt resultat från undersökningen.
Inledningsvis har vi valt att dela upp våra två frågeställningar och således presenterat
de båda resultaten separat. Vi har presenterat varje prestationsmått enskilt och
kortfattat diskuterat fondernas prestationer gällande de olika måtten. I kapitlet har vi
använt oss av en del tabeller för att på ett effektivt sätt åskådliggöra
undersökningsresultaten. Avslutningsvis har vi valt att visa en sammanfattande tabell
över samtliga fonders prestationer som ligger till grund för våra slutsatser.

6.1 Resultat - frågeställning 1

1. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet högre
avkastning än jämförelseindex?

För att ge svar på den första frågeställningen har vi som bekant använt oss av fondernas
faktiska avkastning samt det modernare avkastningsmåttet B-index. Nedan har vi
separat beskrivit resultaten från de två metoderna och hur fonderna förhållit sig mot
jämförelseindex. Vi har vidare valt att separera de Luxemburgregistrerade fonderna från
de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna på grund av de skatteskillnader vi tidigare
diskuterat. För att visuellt visa periodens totala kursutveckling för fonderna och
jämförelseindex hänvisar vi till Appendix 51 och Appendix 62.

6.1.2 Avkastning

Luxemburgregistrerade fonder

Periodens
Totalavkastning

Differens
Årlig

snittavkastning
Differens

Templeton -5,48 % -14,12 % -0,62 % -1,55 %

SEB C/R Lux -14,47 % -23,12 % -1,72 % -2,65 %

Swedbank Lux -20,96 % -29,60 % -2,58 % -3,50 %

SEB Global -24,45 % -33,09 % -3,07 % -3,99 %

IKANO -26,39 % -35,04 % -3,35 % -4,27 %

MSCI ACWI GR 8,65 % 0,00 % 0,93 % 0,00 %

Som det framgår av Tabell 1 har vårt jämförelseindex MSCI ACWI GR stigit 8,65 %
mellan 2001-12-28 och 2010-12-30. Indexet som vi ställt mot de
Luxemburgregistrerade fonderna är som bekant inte skattejusterat och har därför
genererat något högre avkastning än det skattejusterade indexet. Studerar vi de
Luxemburgregistrerade fonderna ser vi att ingen av fonderna har genererat avkastning
som överstiger index under den aktuella tidsperioden. Templeton Global placerar sig

1
Kursutvecklingen visas i linjär skala.

2
Kursutvecklingen visas i logaritmisk skala med anledning av SKAGEN Globals kraftigt avvikande

prestation. Detta för att återge SKAGEN Globals prestation i en graf där man dessutom tydligt kan se
övriga fonders prestationer.

Tabell 1 – Avkastning Lux
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bäst i urvalet med en avkastning som underpresterat index med 14,12 procentenheter.
Sämst placerar sig IKANO Global Equity Fund med en avkastning som understigit
jämförelseindex med 35,04 procentenheter. Trots de skattemässiga fördelarna som
Luxemburgregistrerade fonder besitter har alltså ingen av fonderna lyckats ta tillvara på
fördelarna och generera överavkastning under den aktuella tidsperioden.

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

Periodens
Totalavkastning

Differens
Årlig

snittavkastning
Differens

SKAGEN 188,48 % 184,55 % 12,49 % 12,06 %

DNB -11,55 % -15,48 % -1,35 % -1,78 %

Läns Total -12,60 % -16,53 % -1,48 % -1,91 %

AMF -15,90 % -19,83 % -1,91 % -2,34 %

Swedbank -18,34 % -22,27 % -2,23 % -2,66 %

Läns Global -20,55 % -24,48 % -2,52 % -2,95 %

Carnegie -20,88 % -24,81 % -2,57 % -3,00 %

Handelsbanken -20,97 % -24,89 % -2,58 % -3,01 %

SEB C/R -21,59 % -25,52 % -2,67 % -3,10 %

Skandia -22,71 % -26,64 % -2,82 % -3,25 %

MSCI ACWI NR 3,93 % 0,00 % 0,43 % 0,00 %

Studerar vi de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna visar Tabell 2 att
jämförelseindex stigit 3,93 % under den aktuella nioårsperioden medan enbart en av tio
fonder lyckats uppvisa en positiv avkastning. SKAGEN Global har lyckats exceptionellt
bra och genererat avkastning som överstigit index med hela 184,55 procentenheter, eller
12,06 procentenheter på årlig basis. Bland de övriga fonderna i urvalet har ingen
egentligen varit i närheten av att slå index. DNB Utlandsfond placerar sig näst bäst med
en årlig avkastning som understigit index med 1,78 procentenheter medan Skandia
Aktiefond Världen placerar sig sämst med en avkastning som på årsbasis understigit
index med 3,25 procentenheter.

-4,00%

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

Tabell 2 - Avkastning

Diagram 1 - Avkastning
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Diagram 1 visar samtliga fonders prestationer i förhållande till varandra där
Luxemburgregistrerade fonderna återges i lila staplar medan de Sverige- och
Norgeregistrerade återges i form av rosa staplar. Syftet med grafen är att åskådliggöra
hur fonderna presterat gentemot varandra vilket är av mer kuriös natur eftersom
studiens syfte är att ställa fondernas prestation gentemot jämförelseindex. Eftersom
SKAGEN Global kraftigt överpresterat de andra fonderna har vi valt att kapa den stapel
som represterar SKAGEN Global för att göra grafen tydligare. Man kan trots det se att
SKAGEN Global presterat bäst av fonderna och för att se de exakta
avkastningssiffrorna hänvisas till Tabell X. Intressant att se är att Luxemburgfonderna
inte uppvisar bättre resultat än fonder registrerade i Sverige och Norge. Skattefördelarna
har således inte avspeglats i kursutvecklingen.

6.1.3 B-index
Det nyutvecklade avkastningsmåttet B-index, som vi valt att använda om 90-
dagarsperioder, har resulterat i liknande resultat för de flesta av våra fonder. Detta har
tidigare diskuterats i teoriavsnittet. Genom att välja 90-dagarsperioder istället för
årsavkastning kunde vi dock få ett resultat som bättre återspeglade skillnaderna i
fondernas prestationer.

Luxemburgregistrerade fonder

B-index Differens

SEB C/R Lux 7 0

Templeton 7 0

IKANO 6 -1

SEB Global 6 -1

Swedbank Lux 6 -1

MSCI ACWI GR 7 0

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

B-index Differens

SKAGEN 10 3

DNB 7 0

AMF 7 0

Läns Total 7 0

Handelsbanken 7 0

Carnegie 7 0

SEB C/R 6 -1

Läns Global 6 -1

Skandia 6 -1

Swedbank 6 -1

MSCI ACWI NR 7 0

I Tabell 3 ovan har resultatet för de Luxemburgregistrerade fonderna redovisats. Vi kan
se att ingen av fonderna har presterat bättre än jämförelseindex men att Templeton
Global och SEB Global Chans/Risk har erhållit samma värde som index.

I Tabell 4 visas B-index för de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna. Resultaten är
liknande de Luxemburgregistrerade fonderna med undantag för SKAGEN Global som
vida överträffat de andra fondernas prestationer samt jämförelseindex. Ett B-index om
10 innebär alltså fonden under den totala nioårsperioden avkastat minst 10 % under
minst 10 90-dagarsperioder. Resultatet är klart starkare än de andra fondernas B-index
om 6 och 7.

Tabell 3 – B-index Lux

Tabell 4 – B-index
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Sammantaget har av vårt urval om 15 fonder endast SKAGEN Global överträffat
jämförelseindex medan 7 fonder har presterat i linje med jämförelseindex. Fonderna
registrerade i Luxemburg har i överlag inte presterat bättre än övriga fonder trots de
skattefördelar som de bort haft nytta av vilket vi ser i Diagram 2.

6.2 Resultat - frågeställning 2

2. Genererar aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet högre
riskjusterad avkastning än jämförelseindex?

Frågeställningen har besvarats genom de fyra riskjusterade prestationsmåtten Jensens
Alfa, Treynorkvot, Sharpekvot och Informationskvot. Vi har valt att redovisa resultaten
separat för att ge en tydlig bild av fondernas prestationer gentemot jämförelseindex. Vi
har även fortsatt valt att redovisa Luxemburgfonderna skilda från de Sverige- och
Norgeregistrerade fonderna.

6.2.1 Jensens Alfa
Som vi nämnt i teorikapitlet används Jensens Alfa för att mäta eventuell överavkastning
hos en fond gentemot ett index. Alfavärdet kan därmed sägas vara ett mått på
fondförvaltarens skicklighet. Då index alfavärde alltid är noll innebär därmed ett
positivt alfavärde att förvaltaren lyckats skapa överavkastning gentemot index.

Diagram 2 – B-index
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Luxemburgregistrerade fonder

Jensens Alfa

Templeton -1,60 %

SEB C/R Lux -2,64 %

Swedbank Lux -3,57 %

SEB Global -4,03 %

IKANO -4,21 %

MSCI ACWI GR 0,00 %

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

Jensens Alfa

SKAGEN 12,23 %

DNB -1,88 %

Läns Total -2,07 %

AMF -2,44 %

Swedbank -3,06 %

Handelsbanken -3,07 %

Läns Global -3,10 %

SEB C/R -3,17 %

Carnegie -3,21 %

Skandia -3,29 %

MSCI ACWI NR 0,00%

I Tabell 5 kan vi se att ingen av de Luxemburgregistrerade fonderna i urvalet kunnat
uppvisa positiva alfavärden under nioårsperioden. Templeton Global har presterat bäst
med ett alfavärde på -1,60 % medan IKANO Global Equity Fund har stått för den
sämsta prestationen med ett alfavärde på -4,21 %. Därmed kan vi konstatera att ingen av
förvaltarna kunnat bidra med överavkastning till sina fonder, utan snarare tillfört
negativ riskjusterad avkastning gentemot index.

Tabell 6 visar de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna där vi kan beskåda ett
liknande scenario. SKAGEN Global har genererat ett alfavärde på 12,23 % vilket gör
fonden till den överlägset bästa i urvalet samt den enda som uppvisat ett positivt
alfavärde. Skandia Aktiefond Världen placerar sig sämst i urvalet med ett alfavärde på -
3,29 %.

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

Tabell 5 – Jensens Alfa Lux

Tabell 6 – Jensens Alfa

Diagram 3 – Jensens Alfa
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Ser vi till hela urvalet av Sverige-, Norge- och Luxemburgregistrerade fonder i Diagram
3 kan vi konstatera att enbart en av femton fondförvaltare kunnat generera ett positivt
alfavärde och därmed tillfört värde till fondens prestation. SKAGEN Global är alltså
den enda som genererat positivt alfa vilket gör att resterande fonder inte lyckats prestera
i linje med jämförelseindex.

6.2.2 Treynorkvot
Treynors kvot kan kortfattat beskrivas som den avkastning som fonden genererar utöver
en riskfri ränteplacering i förhållande till fondens risk mätt i betavärde. Ju högre
Treynorkvot en fond uppvisar, desto högre riskjusterad avkastning genererar den.
Jämförelseindex erhåller även den en Treynorkvot varför resultaten måste ställas i
förhållande till den kvot som index erhållit.

Luxemburgregistrerade fonder

Treynorkvot Differens

Templeton -3,12 % -1,65 %

SEB C/R Lux -4,10 % -2,63 %

Swedbank Lux -5,19 % -3,72 %

IKANO -5,48 % -4,01 %

SEB Global -5,58 % -4,11 %

MSCI ACWI GR -1,47 % 0,00 %

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

Treynorkvot Differens

SKAGEN 9,28 % 11,26 %

DNB -3,94 % -1,97 %

Läns Total -4,21 % -2,24 %

AMF -4,55 % -2,58 %

Handelsbanken -5,14 % -3,17 %

SEB C/R -5,28 % -3,31 %

Läns Global -5,31 % -3,34 %

Skandia -5,33 % -3,36 %

Carnegie -5,56 % -3,59 %

Swedbank -5,81 % -3,84 %

MSCI ACWI NR -1,97 % 0,00 %

Av Luxemburgfonderna som redovisas i Tabell 7 lyckas ingen av fonderna överprestera
jämförelseindex. Templeton Global är den fond som sticker ut och lyckas bäst med en
Treynorkvot som understiger jämförelseindex med 1,65 procentenheter. SEB
Globalfond är den som presterat sämst med en Treynorkvot som understiger
jämförelseindex med 4,11 procentenheter

Bland de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna återgivna i Tabell 8 avviker
SKAGEN Global även här med Treynorkvot överstigande jämförelseindex med hela
11,26 procentenheter. Bland resterande fonder har resultaten varit förhållandevis lika
där DNB Utlandsfond följt av Länsförsäkringar Total har presterat aningen högre
riskjusterad avkastning. Därmed kan vi återigen konstatera att enbart en av femton
fonder kunnat uppvisa högre riskjusterad avkastning än jämförelseindex under den
aktuella tidsperioden.

Tabell 7 – Treynorkvot Lux

Tabell 8 - Treynorkvot
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Diagram 4 ovan tydliggör hur fonderna presterat gällande Treynorkvoten när de jämförs
mot varandra. Som vi ser har SKAGEN Global presterat bäst i urvalet med Swedbank
Robur Globalfond stått för den svagaste prestationen. De fonder som har sitt säte i
Luxemburg har bättre förutsättningar att uppnå en högre Treynorkvot men som vi ser
ovan är det svårt att fastslå huruvida de lyckats eller ej.

6.2.3 Sharpekvot
Sharpekvoten har mycket gemensamt med Treynorkvoten som vi tidigare avhandlat.
Förutom en liknande uppbyggnad, syftar även Sharpekvoten på att mäta riskjusterad
avkastning hos fonder. Enligt modellen innebär en hög Sharpekvot att fonden presterar
hög riskjusterad avkastning, vilket gör att Sharpekvoten bör vara så hög som möjligt.

Luxemburgregistrerade fonder

Sharpekvot Differens

Templeton -0,144 -0,070

SEB C/R Lux -0,188 -0,113

IKANO -0,272 -0,198

SEB Global -0,272 -0,198

Swedbank Lux -0,274 -0,200

MSCI ACWI GR -0,075 0,000

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

Sharpekvot Differens

SKAGEN 0,363 0,464

DNB -0,197 -0,097

Läns Total -0,200 -0,099

AMF -0,230 -0,129

Carnegie -0,255 -0,154

SEB C/R -0,257 -0,156

Handelsbanken -0,261 -0,160

Skandia -0,265 -0,165

Swedbank -0,267 -0,167

Läns Global -0,285 -0,185

MSCI ACWI NR -0,100 0,000

Diagram 4 - Treynorkvot

Tabell 9 – Sharpekvot Lux

Tabell 10 - Sharpekvot
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Om vi undersöker urvalet av Luxemburgregistrerade fonder kan vi i Tabell 9 observera
att jämförelseindex innehar en Sharpekvot på -0,075. Trots att index uppvisar en negativ
Sharpekvot lyckas ingen av fonderna i urvalet leverera ett högre värde. Templeton
Global presterat bäst med en Sharpekvot som avviker med -0,07 från index medan
Swedbank Robur Globalfond lyckats sämst med en differens på -0,20 jämfört mot
index.

Studerar vi de Sverige- och Norgeregistrerade fonderna i Tabell 10 ser vi att
jämförelseindex har fått en Sharpekvot på -0,10. Av urvalet är det endast SKAGEN
Global som lyckats uppvisa en positiv Sharpekvot och därmed överpresterat index.
SKAGEN Global genererade en Sharpekvot som avvek med 0,464 jämfört mot index,
medan Länsförsäkringar Globalfond presterat sämst med en Sharpekvot som avvek med
-0,185 från index.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att endast en av femton fonder lyckats generera
positiv riskjusterad avkastning under vår undersökningsperiod och Diagram 5 visar hur
prestationerna har varit i förhållande till resterande urval. Fonderna registrerade i
Luxemburg har genom skattefördelarna bättre förutsättningar att uppnå en högre
Sharpekvot. I vårt fall är det dock tveksamt om de lyckats prestera bättre än övriga
fonder.

6.2.4 Informationskvot
Som vi tidigare nämnt syftar Informationskvoten på att mäta fondförvaltarens förmåga
att tillföra fonden överavkastning jämfört mot index. Måttet identifierar även om
förvaltaren genererat ovanligt hög avkastning under ett fåtal månader, eller levererat
mer konstant avkastning under hela undersökningsperioden. En positiv
Informationskvot betyder att fonden överpresterat jämförelseindex och att den aktiva
förvaltningen därmed bidragit positivt till fondens utveckling. Fonden bör därför inneha
så hög Informationskvot som möjligt. Eftersom index är riktmärket i modellen kommer
dess informationskvot alltid vara 0.

-0,300

-0,250

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

Diagram 5 - Sharpekvot
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Luxemburgregistrerade fonder

Informationskvot

Templeton -0,162

SEB C/R Lux -0,290

Swedbank Lux -0,446

SEB Global -0,494

IKANO -0,892

MSCI ACWI GR 0,00%

Studerar vi det Luxemburgregistrerade fonderna ser vi i Tabell 11 att Templeton Global
presterat bäst med en Informationskvot på -0,162 medan IKANO Global Equity
presterat sämst med en Informationskvot på -0,892. Sett till hela urvalet av
Luxemburgregistrerade fonder är det alltså ingen av förvaltarna som lyckats tillföra
fonden positiv avkastning genom aktiv förvaltning.

Bland de Sverige- och Norgeregistrerade är det återigen enbart SKAGEN Global som
lyckats överprestera index, vilket framgår av Tabell 12. Fonden presterade bäst i urvalet
med en Informationskvot på 0,697 medan Skandia Aktiefond Världen presterat sämst
med en Informationskvot på -0,760. Av det totala urvalet är det därmed enbart en av
femton förvaltare som lyckats tillföra sin fond positiv avkastning med hjälp av aktiv
förvaltning. Samtliga fonders prestationer i förhållande till varandra framgår av
Diagram 12 nedan.

Sverige- och Norgeregistrerade fonder

Informationskvot

SKAGEN 0,697

DNB -0,536

Läns Global -0,540

Swedbank -0,546

Carnegie -0,606

Läns Total -0,614

SEB C/R -0,713

AMF -0,717

Handelsbanken -0,735

Skandia -0,760

MSCI ACWI NR 0,00%

Tabell 11 – Informationskvot Lux

Tabell 12 - Informationskvot

Diagram 6 - Informationskvot
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6.3 Statistiska tester

För att klargöra att differensen i avkastning mellan våra valda fonder och vårt
jämförelseindex inte enbart beror på slumpen har vi valt att förstärka vår undersökning
med ett statistiskt t-test. Testet har baserats på avkastningen per kvartal och har utförts
med ett 95-procentigt konfidensintervall, vilket betyder att vi med 95-procentig säkerhet
har kunnat fastslå att resultatet inte berott på slumpen när testet visat sig signifikant.
Testets utfall har redovisats i form av p-värde, vilket visar hur stor sannolikheten är att
resultaten berott på slumpen. För att exemplifiera det hela innebär ett p-värde på 0,10 att
det är en 10-procentig sannolikhet att resultatet kan härledas till slumpen, medan ett p-
värde på 0,01 innebär att det endast är 1 procent sannolikhet att resultatet kan härledas
till slumpen. Detaljerade resultat från det statistiska testet återfinns i Bilaga 4.

Som vi kan se i Tabell 13 fick vi signifikanta resultat för 11 av de 15 fonderna i urvalet
(de grönmarkerade). Differensen mellan de övriga fyra fondernas avkastning och index
visade sig inte signifikant (de rödmarkerade), vilket medför att vi inte kan bortse från att
differensen kan ha berott på slumpen. Resultaten för de fonder som avkastat bäst
respektive sämst har dock visat sig klart signifikanta.

SKAGEN Global, som är den enda fond som lyckats överprestera
marknadsutvecklingen, har dessutom uppnått en klart signifikant överavkastning genom
det låga p-värde om 0,00014. Med andra ord är det endast 0,014 procents sannolikhet att
skillnaden i avkastning kan förklaras av slumpen varför det knappast kan anses troligt.
Resterande signifikanta avvikelser återfinns på nedsidan, det vill säga underpresterande
fonder där IKANO, SEB Global, Swedbank Lux och Handelsbanken sticker ut med p-
värden under 0,0006. Sannolikheten för att underprestationen beror på slumpen är i de
fallen mindre än 0,06 procent.

IKANO 0,00064

SEB C/R LUX 0,11401

SEB Global 0,00043

Swedbank Lux 0,00014

Templeton 0,40803

SEB C/R 0,00193

Läns Global 0,01488

DNB 0,04552

AMF 0,01832

Skandia 0,00104

Läns Total 0,06595

Handelsbanken 0,00036

Carnegie 0,02899

Swedbank 0,07363

SKAGEN 0,00014

Tabell 13 – P-värden
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6.4 Sammanfattande jämförelse
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SK
A

G
EN

Faktisk avkastning N N N N N N N N N N N N N N J

B-index N L N N L N N L L N L L L N J

Jensens Alfa N N N N N N N N N N N N N N J

Treynorkvot N N N N N N N N N N N N N N J

Sharpekvot N N N N N N N N N N N N N N J

Informationskvot N N N N N N N N N N N N N N J

Tabell 14 ovan är konstruerad för att på ett överskådligt sätt återge hur samtliga fonder
har presterat i relation till index. Ett ”J” betyder att fonden överpresterat index inom ett
specifikt mått medan ”N” betyder att fonden underpresterat jämfört mot index. Slutligen
betyder ”L” att fonden presterat i samma nivå som index. Som kuriosa har vi även valt
att i Tabell 15 nedan visar varje fonds ranking uppdelat i samtliga prestationsmått samt
en genomsnittlig ranking längst ned.
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Faktisk avkastning 15 5 14 10 2 12 8 3 6 13 4 11 9 7 1

B-index 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1

Jensens Alfa 15 6 14 12 2 10 9 3 5 13 4 8 11 7 1

Treynorkvot 12 4 14 8 2 9 10 3 6 11 5 7 13 15 1

Sharpekvot 12 3 13 14 2 8 15 4 6 10 5 9 7 11 1

Informationskvot 15 3 5 4 2 11 7 6 12 14 10 13 9 8 1

Totalpoäng 72 23 63 51 12 53 52 21 37 64 30 50 51 51 6

Totalranking 15 4 13 10 2 12 11 3 6 14 5 7 9 8 1

Tabell 14 - Indexjämförelse

Tabell 15 - Fondranking
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Det framgår tydligt att fonderna haft svårt att överprestera index både gällande faktisk
avkastning samt riskjusterad avkastning. Av det totala urvalet är det enbart SKAGEN
Global som kunnat uppvisa både högre riskjusterad avkastning och högre faktisk
avkastning än jämförelseindex. Bland de övriga fonderna får samtliga fonder se sig
besegrade gällande riskjusterad avkastning såväl som faktisk avkastning. Templeton
Global kvalar in som den näst bästa fonden totalt sett, men lyckas ändå inte överprestera
index i något av prestationsmåtten. Bland de fonder som presterat sämst återfinner vi
IKANO Global i botten både gällande faktisk och riskjusterad avkastning.
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7. Analys och slutsats

I följande avsnitt har vi djupare analyserat våra undersökningsdata. Det har skett med
förankring i den teoretiska referensramen för att ge stöd till våra analyser. För att ge
en tydlig struktur har vi delat upp analyserna i fyra delar; teoretisk analys, analys
utifrån perspektiv; metodologisk analys samt statistisk analys. Analysen mynnar ut i
tydliga slutsatser som återknyter till studiens problem och syfte. Slutsatserna sätts i
kontext till befintlig forskning för att klargöra hur vår studie bidragit till ämnet.
Slutligen har vi kortfattat presenterat förslag till framtida forskning inom ämnet.

7.2 Analys

7.1.1 Teoretisk analys
Vår teoretiska referensram är uppbyggd kring två teoretiska motpoler. Famas effektiva
marknadshypotes hävdar att det långsiktigt inte går att besegra marknaden, medan
vetenskapliga studier av bland andra Oppenheimer (1987) och Basu (1977) bekräftar det
motsatta. Ser vi till vårt undersökningsresultat har det visat sig att enbart en av femton
fonder lyckades överträffa sitt jämförelseindex i absoluta tal. Med stöd från det
statistiska testet för slumpens inverkan får vi signifikant stöd för elva fonder och där
endast en av dessa presterar bättre än jämförelseindex. Det kan inte uteslutas att de
resterande fyra fondernas underprestation kan bero på slumpens inverkan. I vilket fall
får vi stöd för att Famas effektiva marknadshypotes visat sig mycket träffsäker i vår
studie eftersom en klar majoritet underpresterat indexutvecklingen. Enligt Famas
hypotes innebär det därmed att fondförvaltarnas misslyckanden berott på att marknaden
är rätt värderad och vidare att deras försök att hitta undervärderade tillgångar således
inte varit framgångsrika.

För att djupare koppla undersökningsresultatet till Famas teori vill vi inledningsvis
beakta den informationsassymetri som kan tänkas råda. När en rationell förvaltare köper
en tillgång baserat på nyligen offentliggjord information om tillgången i fråga, syftar då
förvaltaren på att hinna dra nytta av informationen innan marknaden hinner reglera
tillgångens pris och därigenom generera överavkastning. Detta är dock, enligt den
effektiva marknadshypotesen, omöjligt att uppnå då all tillgänglig information inprisas i
tillgången i samma stund som informationen släpps (Fama, 1970, s. 384). Därmed kan
vårt resultat tyda på att förvaltarna trott att de haft ett informationsövertag möjligt
profitera på, medan tillgångarna de köpt redan varit korrekt värderade enligt marknaden.
På så vis uppkommer heller ingen överavkastning vilket visar på varför majoriteten av
fonderna inte lyckats slå marknaden. Ovanstående resonemang stämmer väl in på den
medelstarka formen av effektivitet som syftar på att det enbart går att överprestera
marknaden genom att utnyttja insiderinformation (Fama, 1970, s. 404). Det innebär
därmed att alla försök till att finna undervärderade bolag baserat på fundamentala
kriterier har varit verkningslösa.

Det kan även tänkas att förvaltare söker bolag med goda framtidsutsikter där man på så
vis försöker förutspå vilken information som ska offentliggöras i framtiden. Exempelvis
kan det röra sig om kursdrivande nyheter såsom ökade marknadsandelar, ökad vinst
eller högre marginaler som förvaltarna väntar sig i framtiden. På en effektiv marknad
bör alla investerare dra samma slutsatser på tillgänglig information och därmed bör
framtiden vara inprisad i kursen (Fama, 1970). Fama menar också att ny information
kan påverka kursen men att det inte är möjligt att förutspå framtida informationsflöden.
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Om fondförvaltaren drar andra slutsatser än marknaden baserat på förväntad framtida
information handlar det om rena spekulationer. Eftersom det är omöjligt att förutspå
framtiden bör det också omöjligt att förutspå den framtida aktiekursen (Fama 1970).
Resonemanget bör leda till att många förvaltare undviker bolag där framtiden ser mörk
ut. På så vis kommer fonderna troligtvis utesluta många bolag som senare kan visa sig
vara de som utvecklar sig bättre än marknaden. Det kan bero på att något händer i
bolagen som vänder den negativa utvecklingen. Nyheterna som bekräftar
trendvändningen kommer då bli kursdrivande och marknaden kommer prisa in den nya
informationen som därmed lyfter aktiekursen. Detta samband kan vara en föklaring till
att de aktiva fonderna inte överpresterar index som givetvis innehåller alla så kallade
turn around-företag.

Ser man till värderingen på företag som förväntas få en svår framtid är de ofta lågt
värderade. Aktiekurserna är ofta nedpresssade vilket leder till att de välkända
multiplarna såsom exempelvis P/E- och P/B-talen är på historiskt låga nivåer. Tillämpar
man de strategier vi beskrivit i den teoretiska referensramen, det vill säga köper bolag
med låga multiplar, kommer man således köpa många bolag med negativa
framtidsutsikter. Investeringar i bolag med låga P/E-tal kan ge kraftig överavkastning
enligt studier från bland andra Basu (1977) samt Fluck et al. (1997). Detsamma kan
göras gällande för investeringar i låga P/B-tal enligt Oppenheimer (1986), De Bondt &
Thaler (1987) samt Fluck et al. (1997). Det kan dock vara just de bolagen som
fondförvaltarna inte investerar i, men som bevisligen ger goda möjligheter till att
överprestera marknadsutvecklingen. Resonemanget kan alltså vara en anledning till
varför majoriteten av fonderna inte lyckats överprestera marknaden.

Som vi visat i föregående kapitel sticker SKAGEN Global ut som den enda fonden i
urvalet som lyckats överprestera jämförelseindex. Enligt Famas (1970) teorier är det
möjligt att överprestera marknaden med hjälp av fundamental analys om den svaga
formen av effektivitet är den som visar sig vara gällande under verkliga former. Därmed
kan det innebära att en svagare form av effektivitet har varit gällande under tidsperioden
vi har undersökt, men att enbart SKAGEN Global lyckats tillämpa rätt metoder för att ta
tillvara på ett eventuellt informationsövertag. Vi kan därigenom relatera SKAGEN
Globals prestation till teorierna som talar om en ineffektiv marknad. Vi vet dock inte
exakt hur SKAGEN Globals placeringsstrategier ser ut eftersom förvaltarna ogärna
skyltar med dessa. Däremot framgår det av fondens faktablad att deras strategier i
huvudsak behandlar investeringar i undervärderade, underanalyserade och impopulära
bolag. Investeringar i undervärderade bolag kan relateras till de studier vi nämnt ovan
rörande investeringar i bolag med låga multiplar. Det är därmed möjligt att SKAGEN
Globals kraftiga överavkastning beror på att förvaltaren anammat strategierna som
använts i dessa studier och därmed lyckats besegra marknaden. Att de andra
fondbolagen inte vill redogöra för hur de placerar kan bero på att de inte vill avslöja
sina strategier för konkurrenter eller helt enkelt för att dölja de ”dåliga” strategier som
används. Det kan också vara så att de inte har några egna strategier utan att de endast
sätter ihop indexnära portföljer som följer index men där de höga avgifterna äter upp
avkastningen vilket resulterar i att de underpresterar gentemot jämförelseindex.

Studiens resultat talar alltså generellt till Famas favör. SKAGEN Globals prestation kan
som bekant härledas till fundamentala strategier, vilket ger stöd för den effektiva
marknadshypotesens svagare form. Enligt Famas teori är det i den svagaste formen av
marknadseffektivitet möjligt att finna undervärderade tillgångar med hjälp av
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fundamentala strategier, medan de två starkare formerna av effektivitet förkastar nyttan
med fundamental analys. Fama avfärdade senare den starkaste formen av effektivitet,
medan han fann bevis för att någon form av medelstark effektivitet bör vara gällande
under verkliga förhållanden. Vår studies resultat reflekterar en marknad som i stora drag
verkar vara effektiv då enbart en av femton fonder överpresterade jämförelseindex. Det
är alltså mycket som talar för att den form av marknadseffektivitet som varit gällande
under vår studieperiod befunnit sig någonstans mellan den svaga och medelstarka
formen. Resultatet befinner sig därmed nära Famas (1991) konstaterande om att en
medelstark form av marknadseffektivitet ligger närmast verkligheten.

7.1.2. Analys utifrån perspektiv
Vi har tidigare diskuterat betydelsen av vår undersökning för de svenska
fondplacerarna. Vår slutsats indikerar tydligt att placerarna bör vara försiktiga innan de
väljer att placera i en aktivt förvaltad fond. Inte ens de fonder där vi trott förvaltarna
haft bäst möjlighet att överprestera indexutvecklingen har de, i 14 fall av 15
misslyckats. Kan man då dra slutsatsen att den svenska fondplaceraren bör välja en
passivt förvaltad fond då de önskar en global prägel i sin portfölj? Svaret torde
återfinnas hos den enskilde placeraren; är man redo att ta risken för att hitta en
motsvarande SKAGEN Global-fond? Att det går att överprestera index är uppenbart,
men generellt så gör inte fonderna det vilket vårt resultat visar. Om fondplaceraren är
bevandrad i fonddjungeln och på ett sofistikerat sätt utvärderar fonders prestationer kan
det vara värt att försöka hitta en aktivt förvaltad fond som förväntas överprestera
indexutvecklingen. För gemene fondplacerare vill vi dock påstå att man inte borde ta
risken att välja en aktivt förvaltad fond utan att köpa en indexfond som följer
marknadens utveckling. Det ter sig självklart att fondbolagen och bankerna vet om hur
deras fonder presterar och därmed att de passivt förvaltade fonderna i regel är ett bättre
alternativ. Lika självklart är att de trots kunskapen väljer att rekommendera aktivt
förvaltade fonder för kunderna med anledning av att de drar in mycket mer pengar på
aktivt förvaltade fonder med klart högre avgifter. De spelar på kundernas okunskap
vilket än så länge fungerat. Kartan kan dock ritas om i framtiden om kunskapen ökar
bland placerarna. I det fallet räknar vi med att utbudet indexfonder kommer öka och de
5 % av fondförmögenheten, som idag placeras i indexfonder i Sverige, lär växa till en
betydligt högre siffra.

Efter att ha studerat undersökningsresultatet finner vi det även viktigt att belysa
fondernas avgifter i relation till deras prestationer. Om vi studerar totalkostnadsandelen
(TKA) för fonderna i Tabell 16 nedan kan vi se att TKA varierar mellan 0,87 % och
2,40 % per år inom urvalet. Sett över hela vår undersökningsperiod utgör dessa årliga
avgifter en väsentlig försämring av fondernas totala avkastning. SEB Globalfond Lux
samt SEB Globalfond Lux Chans/Risk har högst TKA med 2,40 %, vilket medför att
det investerade kapitalet reduceras med hela 23,8 % sett till hela undersökningsperioden
till följd av avgiften. Om man bortser från avgiften hade därmed SEB Globalfond Lux
Chans/Risk faktiskt slagit jämförelseindex, medan SEB Globalfond Lux enbart gett en
marginellt negativ avkastning. Genom att studera tabellen på nästa sida kan vi se att ett
liknande scenario föreligger för en rad andra fonder i urvalet; det vill säga att fonderna
hade genererat positiv avkastning eller till och med slagit jämförelseindex om avgiften
hade reducerats. Det för oss in på faktumet att fondernas höga avgifter i de flesta fallen
därmed inte är motiverade. Som sparare vill man givetvis att avgiften man betalar ska
bidra till att fondförvaltaren genererar avkastning som överstiger jämförelseindex, men i
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vårt urval kan vi se att den enda fonden som lyckas med detta är SKAGEN Global. I de
övriga fallen betalar därmed investeraren en avgift som överhuvudtaget inte ger någon
motprestation i form av överavkastning från förvaltarens sida.

Fond TKA Påverkan 9 år Utan avgift jämfört index

SEB C/R Lux 2,40 % -23,79 % 0,67 %

SEB Global 2,40 % -23,79 % -9,31 %

SEB C/R 2,10 % -20,57 % -4,95 %

Handelsbanken 2,00 % -19,51 % -5,39 %

Carnegie 1,84 % -17,83 % -6,98 %

DNB 1,67 % -16,07 % 0,59 %

Läns Total 1,66 % -15,97 % -0,56 %

Läns Global 1,65 % -15,87 % -8,61 %

Skandia 1,45 % -13,83 % -12,81 %

SKAGEN 1,44 % -13,73 % 198,28 %

AMF 0,87 % -8,11 % -11,72 %

IKANO - - -

Templeton - - -

Swedbank Robur Globalfond Lux - - -

Swedbank Lux - - -

7.1.3 Metodologisk analys
Vi har i studien tydligt separerat avkastningsmåtten mot de som mäter riskjusterad
avkastning. Vi har i teoriavsnittet tydligt redogjort för vad riskjusterad avkastning
innebär och att en rationell placerare söker maximal riskjusterad avkastning. I Tabell 15
nedan har vi visat rankingen om man separerar avkastningsmåtten mot de riskjusterade
måtten. I kapitlet innan har vi visat rankingen totalt med hänsyn till alla prestationsmått.
Rankingen blir lika för fem av fonderna och skiljer sig alltså åt för de resterande
fonderna. Man kan dock se att resultaten är relativt lika för samtliga fonder och kan då
fråga sig om det är värt att lägga så mycket vikt på alla dessa riskjusterade
avkastningsmått? För de flesta investerare kanske det viktigaste i slutändan blir att titta
på avkastningen och ställa den mot indexutvecklingen. Naturligtvis är det alltid en
fördel att se till de riskjusterade måtten om man är en rationell investerare. Skillnaden
kan nämligen bli stor mellan de två kategorierna. Tabellen nedan visar exempelvis att
Swedbank Globalfond Lux, Länsförsäkringar Global, Handelsbanken Globalfond samt
Swedbank Globalfond har nämnvärt avvikande ranking för de två olika
prestationskategorierna.

7.1.4 Statistisk analys
Som framgår av Tabell 13 i föregående kapitel kunde inte samtliga fonders prestationer
bekräftas med vår statistiska analys där fyra av fonderna inte uppnådde signifikant nivå.
En investerare är troligtvis inte så påverkad av huruvida avkastningen skiljer sig
signifikant från jämförelseindex utan påverkas nog mest av skillnaden i absoluta tal. Vi

Tabell 16 - Avgiftspåverkan
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anser alltså att testet ska tas med en nypa salt. Anledningen är att endast en liten skillnad
i kvartalsavkastning får stort genomslag på den totala avkastningen sett över de 36
kvartalen vi undersökt. En mycket liten skillnad i avkastningen på kvartalsbasis
kommer att innebära en klar skillnad i den totala avkastningen över hela perioden vilket
är fallet för Länsförsäkringar total. I Bilaga 4 kan vi se att fonden har en snittavkastning
per kvartal om - 0,028 procent medan jämförelseindex uppvisar en avkastning om 0,48
procent. Skillnaden är således ungefär 0,5 procent på kvartalsbasis vilket inte är
signifikant enligt testet som uppvisar ett p-värde om 0,06595, något över kravet om
0,05. Sett till den totala avkastningen är skillnaden hela 16,5 procent (-12,6 respektive
3, 9 procent) Det hela visar att en insignifikant skillnad kan resultera i en stor skillnad i
avkastningen och därmed innebära en kännbar skillnad för placeraren. Vi ser ändock ett
värde i testet som i slutändan styrker våra slutsatser.
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Avkastning 15 5 14 10 2 12 8 3 6 13 4 11 9 7 1

Riskjusterad avk. 15 4 13 8 2 9 12 3 6 14 5 7 10 11 1

7.2 Slutsats
Som vi nämnt i uppsatsens inledande kapitel har vi ämnat söka svar på frågan huruvida
aktivt förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet presterar bättre än
jämförelseindex. Syftet har varit att ge beslutsgrundande information till den potentiella
köparen av aktiefonder. För att på ett tydligare sätt kunna svara på vår
problemformulering har vi valt att bryta ner problemet i två delar. Nedan har vi
kortfattat presenterat de två delarna av problemet samt svaren vi erhållit på dessa.

Första delen av frågeställningen har varit att fastslå om aktivt förvaltade aktiefonder
med största möjliga placeringsfrihet genererar högre avkastning än jämförelseindex?
Enligt vårt undersökningsresultat har enbart en av femton fonder kunnat uppvisa högre
avkastning än index under den aktuella nioårsperioden. Vi kan därför fastslå att aktivt
förvaltade aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet generellt inte kan generera
högre avkastning än jämförelseindex.

Andra delen av frågeställningen har varit att fastslå om aktivt förvaltade aktiefonder
med största möjliga placeringsfrihet genererar högre riskjusterad avkastning än
jämförelseindex?
Efter att ha analyserat undersökningsresultatet kan vi återigen erfara att enbart en av
femton fonder genererat högre riskjusterad avkastning än jämförelseindex under vår
undersökningsperiod. Vår undersökning visar därmed tydligt att aktivt förvaltade
aktiefonder med största möjliga placeringsfrihet generellt inte kan uppvisa högre
riskjusterad avkastning än jämförelseindex.

Tabell 15 – Avkastning mot riskjusterad avkastning
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För att uppfylla vårt syfte, det vill säga bidra med beslutsgrundande information till den
potentielle köparen av aktiefonder, kan vi konstatera att aktivt förvaltade globalfonder i
regel inte är en bra placering för investerare som vill uppnå bred exponering mot
världens aktiemarknader. Eftersom fonderna visat sig ha oerhört svårt att slå
jämförelseindex anser vi att den potentielle investeraren istället bör välja en indexfond
för att uppnå en global exponering. En indexfond skulle i detta fall medföra lägre
kostnad och troligtvis även högre avkastning för spararen.

7.2.1 Kontextualisering och bidrag
För att kontextualisera våra undersökningsresultat kan vi jämföra med de studier vi
nämnde i det inledande kapitlet; Cumby och Glen (1990), Malkiel (2005) samt Droms
och Walker (1994). Samtliga har undersökt globalfonders prestation gentemot
indexutvecklingen och har gett blandade resultat; i favör för aktiv förvaltning och det
omvända. Vad som inte diskuterats eller tagits hänsyn till är fondernas förutsättningar.
Vi har tydligen framhävt och så gott det går rensat bort eventuella restriktioner för
fondförvaltarna för att få resultat mer jämförbara mot teorier rörande marknadens
effektivitet. Teorier om marknadsefektivitet från Fama (1970), Basu (1977) , Fluck et
al. (1997), Oppenheimer (1986) med flera, alla beskrivna i den teoretiska
referensramen, innefattar inga placeringsrestriktioner. Av den anledningen kommer våra
resultat ge ett tydligare teoretiskt bidrag om marknadens effektivitet i en fondkontext.
Bidraget blir alltså tydligt jämfört mot andra studier i fondsammanhang som ofta utgår
från Famas teori om marknades effektivitet men som vi menar inte blir en rättvis
jämförelse med tanke på fondernas handikapp mot marknaden i form av restriktioner. I
analysavsnittet diskuterade vi avgifternas påverkan på avkastningen med stöd från
Tabell 16. Genom att dra bort avgifternas påverkan på avkastningen skulle vi komma än
närmare Famas teori eftersom han förutsätter en marknad utan transaktionsavgifter. Vad
som i det fallet går förlorat är värdet för fondköparna eftersom de i regel inte kan
investera i avgiftsfria fonder. Med anledningen av valt perspektiv i studien har våra
slutsatser baserats på de verkliga förhållanden som råder i fonderna, det vill säga med
hänsyn till avgifterna. Därigenom är resultaten en aning begränsade i den teoretiska
analysen men mer tillförlitliga utifrån vårt perspektiv.

Studier om fonders prestationer är oftast mer praktiskt betonade än teoretiskt. Detta
genom att de riktar sig mot fondinvesterare där det viktigaste för målgruppen är
huruvida man ska investera i indexfonder eller aktiv förvaltade fonder. I vårt fall har vi
försökt ge en djupare teoretisk förankring för att kunna jämföra med de teorier vi tagit
upp i referensramen. Vi har dock försökt att sticka ut även i det praktiska perspektivet
genom att inkludera en mer omfattande undersökningsmetod. Vi har inkluderat samtliga
vedertagna klassiska prestationsmått samt inkluderat en mer modern metod i form av b-
index. Genom att använda fler mått anser vi att vi erhållit en mer nyanserad bild av
riskjusterat resultat än att bara använda ett riskjusterat prestationsmått. Ett intressant
bidrag som vår studie lämnat efter sig är att de risjusterade prestationsmåtten verkar få
en mindre betydelse över den långa tidsperioden vi har. På ett år kan skillnaden bli stor
mellan avkastning och riskjusterad avkastning, men över vår undersökningsperiod ser vi
att skillnaderna mellan avkastning och riskjusterad avkasting är relativt liten. Det kan
ses som både ett teoretiskt bidrag och ett metodologiskt där vi ifrågasätter de
genomarbetade riskjusterade avkastningsmåttens betydelse i ett aktiefondsammanhang.
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7.2.2 Uppslag till vidare forskning
Vi har inledningsvis motiverat varför förvaltarna bör ha bättre möjligheter att prestera ju
större urval de har att välja mellan. Intressant vore att göra en undersökning riktad mot
förvaltarna och deras team för att kartlägga hur de ser på förvaltningsverksamheten.
Vilka faktorer tycker de påverkar positivt och negativt i deras förvaltning? Ett annat
uppslag är att söka svar på varför globalfondförvaltarna utan speciella restriktioner
väljer att avstå från tillväxtmarknader som faktiskt varit fallet för de flesta fonder i vårt
urval. Är anledningen att de inte vågar ta ut svängarna och därmed riskera signifikant
sämre avkastning än de andra fondbolagen? Vi vet att SKAGEN Global har tagit ut
svängarna med en tredjedel placerat i tillväxtmarknader vilket troligtvis också bidragit
till deras överlägsna prestation. Slutligen kan man ta reda på om förvaltarna känner sig
nöjda med deras prestation, vilket för de flesta har varit att inte ens i närheten
överprestera indexutvecklingen.

Omfattande forskning finns att tillgå som visar att aktiv förvaltning sällan överpresterar
passiv förvaltning och därmed snarare stjälper än hjälper fondspararna. Frågan är dock
varför det finns så få indexfondalternativ för den svenske fondspararen. Som så mycket
annat kan det handla om utbud/efterfrågan-förhållandet. Efterfrågan är i det här fallet
troligtvis låg varför inte fondbolag erbjuder fler indexfonder. Att efterfrågan är låg beror
troligtvis på okunskap bland placerarna. En rationell placerare skulle hellre placera i en
indexfond om denne visste att de aktiva fonderna presterar sämre. Fondbolagen är
knappast snabba med att kommunicera att deras kassakor, det vill säga aktivt förvaltade
fonder presterar sämre än marknaden. Logiskt bör alltså vara att lägga ansvaret på
kunden att ta reda på var man väljer att placera sina pengar. Resonemanget öppnar för
uppslag till vidare forskning inom området. Vilken kunskap besitter egentligen den
generelle fondspararen och vilka konsekvenser får det för fondbolagen i deras aktioner
och utbud? En jämförelse skulle kunna göras mot den amerikanska marknaden där
indexfonder står för omkring 20 % medan, som vi inledningsvis nämnt, motsvarande
siffra för den svenska marknaden är klart lägre 5 %. Vad är det som ligger bakom
skillnaden gällande kundernas kunskap och fondbolagens agerande?

Om vi spinner vidare på frågan om vilken kunskap fondköparna egentligen besitter kan
man ställa det mot andra branscher. Inom de flesta branscher kan man anta att när
kunden är missnöjd med en produkt kommer denne att nästa gång köpa en annan
produkt eller samma produkt från ett annat varumärke. Är produkten dyrare men skapar
samma värde som ett billigare alternativ kommer kunden av allt att döma välja den
billigare. Kunden kan då sägas vara känslig för det värde produkten genererar.
Föreligger samma känslighet i fondbranschen? Vår uppfattning är att det inte är så. Ett
uppslag till vidare forskning är därmed att kartlägga vad som påverkar i valet av fonder
och vad som krävs för att kunden ska välja andra alternativ. Frågan kan naturligtvis
kopplas till kunskapen som kunden besitter angående produkten, vet han/hon om vilket
värde som skapas jämfört andra alternativ? Om kunden vet det, vad krävs för att byta,
finns speciella barriärer som gör att man tvekar? Det hela kan med fördel ställas mot
andra produkter eller tjänster för att kartlägga skillnader.

Vår studie har visat tendenser på att Luxemburgfonder inte presterar bättre trots de
skattefördelar de drar nytta av. Ett uppslag till forskning är att bevisa empiriskt om så är
fallet och därmed om det är värt för placerarna att välja dessa fonder i förmån för
"vanliga" fonder. Om de skulle visa sig prestera sämre vore det intressant att kartlägga
anledningarna till de svaga prestationerna. Vi vet att reglerna för hur fonderna får
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placera är snarlika de svenska reglerna men det finns troligtvis andra faktorer som
skiljer sig. Hur påverkar de förvaltningen och därmed avkastning? Luxemburgfonderna
tar också i regel ut en högre avgift än andra fonder. Det bör finnas en anledning till
detta. Är det verkligen högre kostnader eller är det bara ett sätt för fondbolagen att sko
sig själv och dränera fondkapitalet med avgifter som inte är transparenta för kunderna?
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Appendix 1 - Avkastning

Avkastning definieras som vinsten eller förlusten på en tillgång under en viss
tidsperiod, ofta mätt i procent (Investopedia, 2012g). Avkastningen kan mätas
aritmetiskt eller geometriskt vilka kan skilja sig nämnvärt i vissa situationer. Den
aritmetiska avkastningen beräknas genom att summera periodavkastningarna och för att
få en genomsnittlig periodavkastning divideras summan med antal perioder (Bodie et al.
2008 s. 136);

݅ݎܣ ݉ݐ ݇ݏ݅݁ݐ �݃ ݁݊ ݉ ݊ݏ ܽݏݐ݅ݐ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃ =
1

݊
 (ݏ)ݎ



௦ୀଵ

där

(ݏ)ݎ = ݁ ݅ݎ ݀ ݁݊ ܽ�ݏ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�݂öݒ�ݎä݀ݎ ܽ݁ ݁ ݏ�ݎ
݊ = ܽ݊ ܽݐ ݀ݎäݒ݈� ܽ݁ ݁ ݎ

Om en fond under tre perioder avkastat 5 %, -10 respektive 25 % blir den aritmetiska
avkastningen 20 % och genomsnittliga aritmetiska avkastningen 6,67 %.

Enligt Bodie et al. (2008 s. 137) säger dock det aritmetiska snittet inget om den faktiska
avkastningen. Den bör istället fastställas med den geometriska
genomsnittsavkastningen. Den geometriska avkastningen beräknas genom att först ta
fram Terminal value:

ܶ ݉݁ݎ ݅݊ ݈ܽ �ܸ ݈ܽ =݁ݑ (1 + (ଵݎ ∗ (1 + (ଶݎ ∗ . . .∗ (1 + (ݎ

där

ଵݎ = ݇ܽݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�݂öݒ�ݎä݀ݎ ܽ݁ ݁ �1ݎ
ଶݎ = ݇ܽݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�݂öݒ�ݎä݀ݎ ܽ݁ ݁ �2ݎ
ݎ = ݇ܽݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃�݂öݒ�ݎä݀ݎ ܽ݁ ݁ ݊�ݎ

För att vidare få fram den geometriska avkastningen används den n:te roten av Terminal
value. Bodie et al. (2008 s.136-138). Den geometriska avkastningen kommer att
beräkna den faktiska totala avkastningen utan att dela upp och således låsa perioder från
varandra.

När man mäter historisk avkastning under långa tidsperioder kan Terminal value
beräknas på ett enklare sätt, nämligen att dividera slutvärdet med startvärdet. Anta att
NAV-kursen på en fond är 133,1 och startade på NAV-kursen 100 för tre år sedan.
Teminal value skulle då kunna beräknas enligt 133,1/100 = 1,331
För att beräkna värdet skulle vi behöva veta de specifika årsavkastningarna för de tre
åren för att få fram terminal value, nämligen 1,1 * 1,1 * 1,1 = 1,331 med 10 % årlig
avkastning. Vi kan därmed skriva om formeln för geometrisk avkastning enligt
följande:

ܩ ݉݁ ݅ݎ݁ݐ ݇ݏ �݃ ݁݊ ݉ ݊ݏ ܽݏݐ݅ݐ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݃ = ඨ
ݔ
ݔ



− 1



där

ݔ = ݀ݎäݒ ݅ݒ݁� ܽݐݏ�݀ ��ݐݎ
ݔ = ݀ݎäݒ �݁݁ ݂݁ݐ ݁�݊�ݎ ݅ݎ ݀ �݁ݎ
݊ = ܽ݊ ܽݐ ݈݁� ݅ݎ ݀ ݁ݎ

Avkastning kan således mätas på olika sätt. Vi har valt att använda den geometriska
avkastningen för att enkelt kunna mäta avkastningen under vår nioårsperiod. Hade den
aritmetiska avkastningen använts hade vi behövt dela upp avkastningen i nio delar,
alltså på årsbasis, och därefter tagit fram genomsnittet.



Appendix 2 - Varians

Varians är ett mått på hur mycket ett antal värden avviker från sitt medelvärde
(Investopedia, 2012h). Om värdena är utspridda långt från sitt gemensamma
medelvärde är variansen hög och vice versa. Genom att titta på hur mycket fondens
avkastning avviker från medelavkastningen får man en bild av hur hög volatiliteten
(svängningarna) är och därmed risknivån i fonden. Variansen beräknas enligt

ܸ ݅ܽݎ ܽ݊ (ݎ)ݏ = ଶߪ =� (ݏ)ݎ] − ଶ[(ݎ)ܧ
ே

௦ୀଵ

där

(ݏ)ݎ = ݂ܽ ݇ݏ݅݇ݐ �ܽ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݀ݎäݒ�å�݃ ܽ݁ ݁ ݏ�ݎ
(ݎ)ܧ = ö݂ݒݎä݊ܽݐ ݇ݒܽ�݀ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݎ�å�݃

(Bodie et al. 2008 s. 138).

Den förväntade avkastningen är en uppskattning som i regel baseras på den
genomsnittliga historiska avkastningen.



Appendix 3 - Standardavvikelse

Standardavvikelse redogör likt variansen för hur mycket en tillgångs avkastning avviker
från sitt medelvärde. Ju högre standardavvikelsen är, desto mer kan avkastningen avvika
från sitt medelvärde. Standardavvikelse beräknas som roten av variansen (Investopedia,
2012i), alltså:

ܽܵݐ ݊݀ ݀ܽݎ ݅ݒܽݒ ݇݁ ݈݁ݏ = ߪ = ඩ (ݏ)ݎ] − ଶ[(ݎ)ܧ
ே

௦ୀଵ

där

(ݏ)ݎ = ݂ܽ ݇ݏ݅݇ݐ �ܽ ݇ݒ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݀ݎäݒ�å�݃ ܽ݁ ݁ ݏ�ݎ
(ݎ)ܧ = ö݂ݒݎä݊ܽݐ ݇ݒܽ�݀ ݊ݐܽݏ ݅݊ ݎ�å�݃

Standardavvikelsen har blivit ett vedertaget mått vid utvärderingen av fonder och visar
hur mycket risk fondförvaltaren tagit i sina placeringar. Måttet baseras i
fondsammanhang på de senaste 36 månadernas rörelser (Morningstar, 2012a) och kan
fungera som en projektion om framtida risktagande. Det har dock riktats en del kritik
mot standardavvikelsen som riskmått.

Wander och D’Vari (2003, s. 35) menar att den historiska standardavvikelsen endast
blir ett tillförlitligt riskmått om den är sannolikt att portföljen kommer ha liknande
rörelser i framtiden. De redogör också för att standardavvikelse ämnar mäta förväntad
risk men att det inte säger något om potentiell risk. Den potentiella risken kan vara hög
om standardavvikelsen för portföljen är känslig för förändringar av underliggande
innehavs korrelation och volatilitet. Ytterligare en tveksamhet är när portföljen
innehåller få tillgångar. I det fallet kan en tillgång som skiljer sig gentemot de andra,
komma att påverka den totala standardavvikelsen mycket.



Appendix 4 – T-tester

IKANO

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,004372475 0,006010366

Variance 0,007534968 0,006624567

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,982543539

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -3,750101162

P(T<=t) one-tail 0,000319503

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,000639006

t Critical two-tail 2,030107915

SEB CHANS/RISK LUX

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -7,37236E-05 0,006010366

Variance 0,007718914 0,006624567

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,967459688

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -1,620921417

P(T<=t) one-tail 0,057005221

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,114010442

t Critical two-tail 2,030107915



SEB GLOBAL LUX

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,003887962 0,006010366

Variance 0,006990363 0,006624567

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,983250358

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -3,891787047

P(T<=t) one-tail 0,000213228

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,000426455

t Critical two-tail 2,030107915

SWEDBANK LUX

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,00304765 0,006010366

Variance 0,00621689 0,006624567

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,987866484

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -4,267272563

P(T<=t) one-tail 7,15629E-05

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,000143126

t Critical two-tail 2,030107915

TEMPLETON

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean 0,002551827 0,006010366

Variance 0,00754899 0,006624567

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,958720201

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -0,8374419

P(T<=t) one-tail 0,204013231

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,408026461

t Critical two-tail 2,030107915



SEB CHANS/RISK

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,003032696 0,004770161

Variance 0,006635112 0,006605039

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,98528075

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -3,35334389

P(T<=t) one-tail 0,000964417

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,001928834

t Critical two-tail 2,030107915

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBAL

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,003740399 0,004770161

Variance 0,005708298 0,006605039

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,970310649

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -2,561825587

P(T<=t) one-tail 0,007438147

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,014876294

t Critical two-tail 2,030107915

DNB GLOBAL

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean 0,000263015 0,00477

Variance 0,006612308 0,006605

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,987134553

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -2,073794857

P(T<=t) one-tail 0,022760048

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,045520096

t Critical two-tail 2,030107915



AMF VÄRLDEN

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,001090339 0,00477

Variance 0,006680051 0,006605

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,984819135

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -2,474747789

P(T<=t) one-tail 0,009162056

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,018324113

t Critical two-tail 2,030107915

SKANDIA

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,003356563 0,00477

Variance 0,006792132 0,006605

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,986237423

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -3,578476581

P(T<=t) one-tail 0,000518023

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,001036045

t Critical two-tail 2,030107915

LÄNSFÖRSÄKRINGAR TOTAL

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,000279566 0,00477

Variance 0,006961634 0,006605

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,981558821

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -1,898152524

P(T<=t) one-tail 0,032973689

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,065947378

t Critical two-tail 2,030107915



HANDELSBANKEN

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,002869076 0,004770161

Variance 0,006595019 0,006605039

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,989806794

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -3,95140772

P(T<=t) one-tail 0,00017962

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,00035924

t Critical two-tail 2,030107915

CARNEGIE

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,002805498 0,00477

Variance 0,0069218 0,006605

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,970815874

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -2,277342361

P(T<=t) one-tail 0,014493132

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,028986264

t Critical two-tail 2,030107915

SWEDBANK GLOBAL

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean -0,002499039 0,004770161

Variance 0,00599399 0,006605039

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,956732783

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat -1,844215219

P(T<=t) one-tail 0,036815009

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,073630018

t Critical two-tail 2,030107915



SKAGEN

t-Test: Paired Two Sample for Means

Fond Jämförelseindex

Mean 0,035508978 0,004770161

Variance 0,010902885 0,006605039

Observations 36 36

Pearson Correlation 0,921911536

Hypothesized Mean Difference 0

df 35

t Stat 4,275231907

P(T<=t) one-tail 6,99067E-05

t Critical one-tail 1,68957244

P(T<=t) two-tail 0,000139813

t Critical two-tail 2,030107915
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320
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