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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen undersökte förhållandet mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonders sett till 

riskjusterad avkastning, både i Sverige och i Norden som helhet. Tre riskjusterade mått 

användes: Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alfa. Två urval samlades in med 

Morningstar-kategorier som utgångspunkt och kvartalsdata mellan december 2011 – 

september 2016 undersöktes. Förutom att jämföra förvaltningstyperna mot enskilda länders 

marknadsindex testades de två förvaltningstypernas riskjusterade avkastning med ett Mann-

Whitney U test. Resultatet studien kom fram till visade på en statistiskt signifikant skillnad 

mellan förvaltningstyperna sett till Treynorkvot och Jensens alfa, samtidigt som ingen 

signifikant skillnad existerade sett till Sharpekvot. Resultatet var detsamma för Sverige och 

Norden som helhet. Uppsatsens slutsats är att valet mellan att investera i passiv eller aktiv 

förvaltning inte spelar någon roll. Därför kan en potentiell investerare likaväl investera i 

indexfonder, då aktivt förvaltade fonder i jämförelse inte lönade sig. Endast riskjusterad 

avkastning efter avdrag för fondavgifter undersöktes i uppsatsen.    
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1 INLEDNING 
 
En diskussion som ofta förts i relation till fondinvesteringar är huruvida aktivt förvaltade 

fonder 1  eller så kallade indexfonder 2  är att föredra som investering. Ett exempel på 

förespråkande av indexfonder återfinns i Fama och French (2010), som menar att fonder som 

presterar över marknaden i stort gör det på grund av slumpen. Detta gör indexfonder som har 

lägre avgifter än motsvarande aktiv förvaltning ett mer tilltalande val. Samtidigt finns det 

förespråkare för aktiv fondförvaltning, som menar att aktiv förvaltning öppnar för större 

flexibilitet i tider då långvariga positiva avkastningstrender bryts på marknaden (Pollock, 

2015).  

 
Hur olika sorters fonder och förvaltningstyper presterar har undersökts utifrån flera 

perspektiv, främst i USA. Till exempel kom Sharpe (1966) fram till i sin studie att 

fondavgifter främst låg till grund för skillnaden i avkastning mellan valt marknadsindex och 

fonderna. Bogle (2002) jämförde istället indexfonder och aktivt förvaltade fonder ifrån 

flertalet fondsegment på den amerikanska marknaden. Resultatet visade att indexfonder gav 

bättre riskjusterad avkastning i flertalet fondsegment.  

 
Studier på nordiska fondmarknader är inte lika vanliga, troligen på grund av deras 

förhållandevis ringa storlek i förhållande till fondmarknaden i USA. Dock har några studier 

gjorts i de nordiska länderna. Gjerde och Sættem (1991) utförde en studie på den då unga 

norska marknaden för fonder. Studien kom fram till att fondernas riskjusterade avkastning 

under tidsperioden 1982-1984 var bättre än marknaden, men sämre under resten av 

undersökningsperioden. En annan studie på den svenska marknaden utfördes av Dahlquist, 

Engström och Söderlind (2000). Denna studie visade bland annat att fonder som omsatte en 

större andel av sina tillgångar i handel hade bättre avkastning än fonder med lägre 

omsättningsfrekvens. Studien undersökte ett flertal fondtyper och kom då fram till blandade 

resultat, där vissa fondtyper presterade bättre/sämre än andra. Christensens (2003) 

undersökning av 44 fonder på den danska marknaden kom fram till att ingen undersökt fond 

gav en statistiskt signifikant bättre avkastning i jämförelse med marknadsbaserade 

jämförelseindex. 

 
                                                
1 I en aktivt förvaltad fond analyserar och väljer en förvaltare konstant vilka tillgångar som ska ingå i fonden, med syfte att 
nå bättre avkastning än marknaden (Brentani 2004). 
2  Indexfonder försöker att så långt som möjligt efterlikna ett visst marknadsindex, vilket kräver få handlingar från 
fondvaltaren. På grund av detta klassas de som passivt förvaltade fonder (Brentani 2004). 
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Komparativa studier som jämför flera länder är inte heller vanliga inom Norden, det finns 

dock undantag, till exempel Swierlikowska (2009) som undersökte och jämförde aktiefonder 

från fyra nordiska länder med Island borträknat. Bland annat undersöktes förmågan att välja 

aktier till fonderna som i framtiden gav positiv avkastning. Riskjusterad avkastning jämfördes 

också både mellan länderna och mot relevanta marknadsindex. Slutsatser som Swierlikowska 

kom fram till var bland annat att aktiefonder i var och en av de nordiska länderna varken 

presterade statistiskt signifikant bättre eller sämre än sitt jämförelseindex, med undantag för 

ett fåtal enskilda aktiefonder i respektive land. 

 
När annan forskning inom området nu presenterats blir det lättare att förtydliga vilken 

kunskap som den här uppsatsen ämnar att bidra med till området: För det första ställer den 

indexfonder mot aktivt förvaltade fonder inte bara inom Sverige utan även i relation till övriga 

Norden. En direkt jämförelse mellan Nordens samlade indexfonder mot aktivt förvaltade 

fonder har till författarens kännedom inte gjorts förut. För det andra är studier med möjlighet 

att dra generella slutsatser för flera länder inte vanligt förekommande inom området, 

undantaget Swierlikowska (2009). Att just indexfonder inte alltid direkt jämförs med 

aktiefonder kan bland annat bero på att många studier redan indirekt ställt aktivt förvaltade 

fonder mot marknadsindex, vilket indexfonder kan antas efterlikna. Vidare kan skillnader 

mellan länder möjligtvis upplevas som ett hinder för jämförbarhet. Dock konstaterade 

Värdepappersfondsutredningen (2002) att fondsparande är en investeringsform vars 

marknadsfunktion är relativt likartad. Detta inte bara inom Europa, utan även i jämförelse 

med fondmarknaden i USA.  

 
Den här studiens syfte är att undersöka skillnader i risk och avkastning mellan indexfonder 

och aktivt förvaltade fonder på den svenska fondmarknaden, samt att ställa dessa i relation till 

Nordens fondmarknad som helhet. Enbart fonder med huvudinriktning på aktier kommer att 

undersökas inom ramen för studien. För att ge tydligare svar på uppsatsens syfte kommer det 

att besvaras ifrån följande frågeställningar, som utgår efter tre riskjusterade avkastningsmått: 

Hur skiljer sig den riskjusterade avkastningen åt mellan indexfonder och aktivt förvaltade 

fonder sett till Sharpekvot3 och Treynorkvot4? Samt hur ser den faktiska avkastningen ut i 

                                                
3 Sharpekvoten skattar hur mycket avkastning utöver den riskfria räntan en tillgång ger i förhållande till total risk (Ridley 
2004). 
4 Treynorkvoten skattar hur mycket avkastning utöver den riskfria räntan en tillgång ger i förhållande till risken på en viss 
marknad (Amenc & Sourd 2003). 
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förhållande till den förväntade avkastningen enligt Jensens alfa5 för indexfonder respektive 

aktivt förvaltade fonder? Måtten som valdes ut för uppsatsen var vanligt förekommande i 

tidigare studier kring området, och förekom även i flertalet studier som återfanns i uppsatsens 

litteraturförteckning. Detta underlättade jämförelser, då uppsatsen höll sig inom en relativt 

vedertagen teoretisk referensram för området. Resultaten av jämförelser mellan de 

riskjusterade måtten med hjälp av ett Mann-Whitney U test visade att det existerade en 

signifikant skilland mellan förvaltningstyperna sett till Treynorkvot och Jensens alfa. 

Samtidigt fann testet att ingen signifikant skillnad fanns mellan förvaltningtyperna sett till 

sharpekvot. Detta resultat var enhetligt för både Sverige och Norden som helhet för samtliga 

tre mått. 

 
Tabell 1. Fakta om fondmarknaderna i Norden 
 

 Sverige Finland Danmark Norge 

Fonders nettotillgångar i relation till BNP år 
2014 

48,913 % 31,848 % 35,412 % 22,453 % 

Samlat värde fondmarknaden september 2016 
(Angivet i miljarder svenska kronor). 

3412  1001,417   2533,70  1023,02  

Högsta skatt på kapital år 2012 30 % 32 % 42 % 28 % 

Högsta skatt på utdelningar år 2012 30 % 22,4 % 42 % 28 % 
Anm: Värden ursprungen angivna i utländsk valuta konverterades till svensk valutakurs den 2016-12-18. Källa: Bloomberg 
(2016); Carroll, Pizzola, Hultman och Segerström (2013); Fondbolagens förening (2016); Investeringsfondsbranchen (2016); 
Investment Research Finland (2016); Verdipapirfondenes forening (2016); World Bank (2016) 
 
Att urvalet begränsades till just Norden hade fler anledningar förutom den historiska och 

kulturella närhet som fanns mellan länderna. Ett exempel är det faktum att fondmarknaderna i 

de nordiska länderna började utökas och växa vid ungefär samma tidpunkt. Även lagstiftning 

kring många fonder i de nordiska länderna har harmoniserats genom EU-direktivet UCITS 

(Värdepappersfondsutredningen 2002). Direktivet reglerar bland annat hur information till 

investerare ska presenteras, hur fonder får marknadsföras och hur fonder ska övervakas av 

tillsynsmyndigheter (EUR-Lex 2016). Vissa skillnader förekommer dock mellan 

marknaderna, då framförallt skatteregler skiljer sig åt mellan länderna 

(Värdepappersutredningen 2002). 

 
 

 

                                                
5 Mått som jämför den faktiska avkastningen för en tillgång i förhållande till den förväntade avkastningen baserat på CAPM 
(Frömmel 2013). 
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Det större datamaterial som fanns att tillgå när fler länder inkluderades utökade möjligheten 

för en grundligare statistisk analys. Just Sverige valdes ut för enskild analys då 

fondmarknaden utgjorde en stor del av landets BNP i förhållande till övriga nordiska länder, 

vilket kan ses i tabell 1. Dessutom var antalet indexfonder som det fanns data tillgänglig för i 

landet större än i övriga nordiska länder tillsammans, se tabell 3A i appendix. Då en så pass 

stor andel av stickprovet för hela Norden var svenskt var det rimligt att göra en enskild analys 

av de svenska fonderna för att avgöra hur stor påverkan de hade när de sattes samman med 

stickprovet för hela Norden. 

 
Resterade del av uppsatsen är disponerad enligt följande upplägg. Kapitel 2 går snabbt 

igenom institutionell bakgrund relaterat till de aktuella fondmarknaderna. Kapitel 3 går 

igenom ekonomiska teorier som ligger till grund för utformning av hypoteser och analys av 

resultat. Tidigare studier som har utförts i relation till ämnesområdet sammanfattas i kapitel 4. 

Hur data för uppsatsen hämtades in redovisas i kapitel 5, medan kapitel 6 går igenom den 

empiriska modellen för uppsatsen samt vilka beräkningar som utfördes. I kapitel 7 presenteras 

uppsatsens resultat, och i kapitel 8 diskuteras resultatet. Uppsatsen avslutas med kapitel 9, där 

uppsatsens syfte slutligen besvaras tillsammans med förslag på vidare forskning samt 

policyförslag.  
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2 INSTITUTIONELL BAKGRUND 
 
Samtliga stycken i det här kapitlet baseras på fakta från Värdepappersfondsutredningen 

(2002). Aktiefonder investerar primärt i tillgångar listade på olika aktiemarknader, där ett 

exempel på en marknad för aktier är Stockholmsbörsen. En person eller ett företag som 

investerar i en aktiefond köper dock inte aktier direkt i ett bolag. Istället köps andelar i fonden 

som i sin tur investeras i aktier enligt fondens bestämmelser och förvaltare. Värdet på fondens 

andelar bestäms dagligen beroende på summan av fondens ägor, och antalet andelar varierar 

beroende på hur många personer som investerat i fonden. Nya andelar skapas så fort 

ytterligare en intressent investerar i fonden, och andelar försvinner från fonden när investerare 

avslutar sitt fondsparade. Detta skiljer sig från aktier, där antalet aktier är en fast summa och 

en köpare och säljare måste paras ihop vid transaktioner för att en affär ska bli av. 

 
Som tabell 1 visade hade Sverige ett värde på fonders nettotillgångar i relation till BNP som 

var högre än i övriga nordiska länder år 2014. Att fondsparande har blivit så pass utbrett i just 

Sverige kan bero på ett flertal anledningar.  I början av 90-talet justerades svensk lagstiftning 

gällande fonder så att den harmoniserades med europeiska gemenskapens lagar kring fonder. 

Det skapade förutsättningar för att fondmarknaden skulle växa. Även om fondsparandet i 

Sverige växte sig starkt under 90-talet växte sig även fondsparande starkt på andra håll. Under 

90-talet växte fondmarknaden även i Finland, Norge och Danmark.  

 
Regler kring valuta och kapitalmarknader förändrades eller avskaffades under tidsperioden. 

Tillkom gjorde även implementeringen av UCITS-direktivet, som gjorde lagstiftningen kring 

fonder mer likartad i de nordiska länderna. Orsaker med politiska förtecken fanns också med i 

bilden. Framförallt har införandet av ett premiepensionssystem i Sverige gjort fondsparande 

till ett investeringsalternativ för i princip alla svenskar. Dessutom är byten mellan olika fonder 

inom ramen för premiepensionssystemet befriade från kapitalvinstskatt. Värt att notera är att 

skattereduktioner i viss mån även gäller försäkringssparande som involverar fonder. Att 

fondmarknaden växte sig stor har också möjliggjort för småsparare att i större utsträckning ta 

del av ökade avkastning på finansmarknaden, vilket har resulterat i att andra sparformer har 

minskat i popularitet, framförallt har traditionellt banksparande minskat.  

 
  



 

 6 

3 TEORETISK BAKGRUND 

3.1 MARKOWITZS PORTFÖLJSVALSTEORI  
Vid beräkning av en tillgångs riskjusterade avkastning tas inte bara hänsyn till värdet på 

avkastningen, utan även den risk som medföljer tillgången. En fond eller annan finansiell 

tillgång med en hög avkastning kommer att ge en lägre riskjusterad avkastning om risken 

fonden bär på också är hög (Rattiner 2009). Istället är det den fond som lyckas ge hög 

avkastning kombinerat med låg risk som kommer ge högst riskjusterad avkastning av de två 

nämnda alternativen.  

 
För att skapa en värdepappersportfölj där den riskjusterade avkastningen är så hög som 

möjligt bör tillgångar blandas för att få en tillräckligt bra avkastning i förhållande till risk. 

Detta kallas för diversifiering6, och kan förklaras med Markowitzs (1952) portföljsvalsteori. 

Med teorin visar Markowitz hur värdepappersportföljer optimalt kan sättas samman av olika 

värdepapper med hjälp av relevant historisk information. Genom att ta hänsyn till förväntad 

avkastning samt varians kan en portfölj tas fram som ger den högsta förväntande 

avkastningen i förhållande till risknivå. En investerare bör då välja en portfölj som antingen 

ger minsta risk i förhållande till avkastning eller högsta avkastning i förhållande till risk 

(Markowitz 1952). 

 
Ett antagande som portföljsvalsteorin utgår ifrån är att eftersom det i regel råder korrelation 

mellan olika värdepapper kan inte diversifiering eliminera all risk i en portfölj. Istället bör en 

kombination av värdepapper med olika grader av avkastning och risk väljas för att få ut en 

optimal portfölj sett till förväntad avkastning och varians (Markowitz 1952). Ett annat viktigt 

antagande som teorin gör är att det intressanta inte är individuella värdepappers egenskaper, 

utan snarare hur de tillsammans bidrar till att förändra en portföljs risk och avkastningsnivå 

till det bättre eller sämre.  

 
Genom att ta hänsyn till korrelationen mellan värdepapper i en portfölj kan risken i portföljen 

minskas samtidigt som kastning förblir densamma i jämförelse med om värdepapperna hade 

valts utan eftertanke enligt Elton och Gruber (1997). Den som investerar i en fond får tillgång 

till en diversifierad portfölj till en lägre kostnad än om samma summa investerats i en portfölj 

sammansatt av enskilda aktieköp (Northcott 2009). 

                                                
6 Att minska risken i en samling med värdepapper genom att blanda ett flertal olika värdepapper i samma portfölj (Brealey, 
Myers & Allen 2011). 
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3.2 MARKNADSRISK OCH SPECIFIK RISK 
Den risk som förekommer vid investeringar kan primärt delas in i två typer. Det förekommer 

både så kallad marknadsrisk samt specifik risk. Med specifik risk syftas det på den del av 

risken i att äga ett värdepapper som är direkt och enbart relaterat till den enskilda tillgången, 

och som inte påverkar marknaden i övrigt. Exempel på detta är till exempel konkurser, eller 

försämrad kreditvärdighet för utgivaren (Cluff et al. 1998). Genom att utgå från 

portföljsvalsteori kan den specifika risken i en portfölj reduceras kraftigt i förhållande till dess 

komponenter. Det räcker i regel med att äga ett mindre antal olika värdepapper i en portfölj 

för att drastiskt minska portföljens samlande standardavvikelse. Detta beror på att 

marknadshändelser som rör de individuella värdepapperna blir allt mindre relevanta när en 

portfölj diversifieras med ett flertal olika tillgångar (Brealey, Myers & Allen 2011). En gräns 

för diversifieringens effekter nås däremot när en portfölj innehåller mellan 20-30 olika 

tillgångar. Ytterligare tillgångar som läggs till i portföljen efter detta har en enbart marginell 

riskreducerande effekt på den specifika risken (Mankiw 2009). 

 

Det går däremot inte att diversifiera bort en tillgångs marknadsrisk, som står för den delen av 

risken i en tillgång som direkt påverkas av förändringar i ekonomin som helhet. Ett exempel 

på detta är förändringar i räntenivåer (Cluff et al. 1998). Ett mått som används för att mäta 

marknadsriskens påverkan på individuella tillgångar är Beta, vilken betecknas som ! inom 

ramen för uppsatsen. Ekvationen för hur !  beräknats för fonderna i uppsatsen anges i 

ekvation 1 (Brealey, Myers & Allen 2011): 

 
                    ! = 	Cov(()(*)/-*.                    (1) 

Cov(()(*) = Kovariansen mellan fondens avkastning och marknadens avkastning, där  
() = Avkastning på en specifik fond, och (* = Avkastning på en specifik marknad 
-*.  = Variansen på en specifik marknads avkastning 
 

Betavärdet för en portfölj mäter hur mycket avkastningen för en tillgång förändras i 

förhållande till förändringar i avkastningen på övriga marknaden (Lumby & Jones 2003). 

Värdepapper eller portföljer som har ett betavärde mellan noll till ett rör sig i varierande grad 

åt samma håll som marknaden, där korrelationen mellan marknadens rörelser och tillgång blir 

starkare allt eftersom betavärdet närmar sig ett (Brealey, Myers & Allen 2011). Ett betavärde 

med värdet ett visar därför att det råder perfekt korrelation mellan marknadens och tillgångens 

rörelser Om betavärdet istället är över ett innebär det att upp- eller nedgångar i marknaden 

förändrar portföljens avkastning mer än förändringen i marknadens avkastning. Förutsatt att 
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portföljen är väldiversifierad står marknadsrisken för hela risken som bärs av investeraren för 

att äga portföljen (Brealey, Myers & Allen 2011). 

3.3 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN OCH RANDOM WALK 
Effektiva marknadshypotesen utgår ifrån att det existerar så kallade effektiva marknader, där 

rationella vinstmaximerare konkurrerar om att förutse det framtida värdet på tillgångar. På 

dessa effektiva marknader har även aktörerna i stort sett fri tillgång till relevant information. 

Om dessa två förutsättningar för en effektiv marknad är uppfyllda kommer priserna på 

marknaden att reflektera i princip all information som finns att tillgå kring tillgången. Det 

gäller både historisk information och information om framtida händelser som kan tänkas 

påverka värdet på tillgången i fråga. Information som vanligtvis brukar påverka värdet på 

värdepapper är information om branschen som företaget bakom värdepapperet befinner sig i, 

men även till exempel hur företaget styrs (Fama 1965). 

 
Eftersom att teorin förutsätter att priserna på värdepapper snabbt justeras till ny information, 

blir det svårt att göra vinst på att försöka förutse marknaden. Detta är ett fenomen som brukar 

kallas för random walk (Fama 1965). Dessutom förutsätter teorin att eftersom priserna på 

marknaden reflekterar all tillgänglig information, återger marknadspriserna rättvist tillgångens 

faktiska värde (Fama 1970). Det finns inom ramen för effektiva marknadshypotesen tre nivåer 

av marknadseffektivitet, baserad på typen av information (Brealey, Myers & Allen 2011): 

Svag effektivitet, som endast tar historiska priser i aktning. Därefter semi-stark effektivitet 

vilken antar att all information som är tillgänglig för allmänheten reflekteras i prissättningen. 

Slutligen finns så kallad stark marknadseffektivitet, som stipulerar att både all offentlig och 

privat information reflekteras i tillgångarnas prissättning på marknaden. Den sistnämnda 

formen av marknadseffektivtet är svår att bevisa eller motbevisa då det inte är möjligt att 

undersöka privat information som inte är tillgänglig för någon annan än den som besitter den 

(Ho & Lee 2004). 

3.4 CAPITAL ASSET PRICING MODELL (CAPM) 
Enligt Capital Asset Pricing Modell (CAPM) kan fonders förväntande avkastning beräknas 

med hjälp av ! , på grund av det positiva linjära samband som finns mellan förväntad 

avkastning och beta (Brealey, Myers & Allen 2011). Det innebär att CAPM antar att ökad risk 

för med sig ökad avkastning, och minskad risk för med sig minskad avkastning. Viktigt att 

poängtera att den endast är förväntad avkastning som tas fram av CAPM, vilket gör CAPM 

till ett prognosverktyg för en fonds avkastning. Dessutom utgår CAPM ifrån att värdena för 
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!, den riskfria räntan samt marknadens avkastning är konstanta över tid. Ekvation 2 kommer 

att användas för att beräkna förväntad avkastning inom ramen för uppsatsen (Hill 2010):  

 
                        () = (/ +	!)((* −	(/)                                                  (2) 

() = Förväntad avkastning på portföljen enligt CAPM 
(* = Förväntad avkastning på marknaden 
(/ = Riskfri ränta 
!) = Fondens betavärde 
((* −	(/) = Marknadens riskpremie 
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4 TIDIGARE STUDIER 

4.1 STUDIER INOM NORDEN 
En studie om norska fonder och deras förvaltare gjordes under en tidsperiod mellan 1982-

1990 av Gjerde och Sættem (1991). I studien användes bland annat Sharpekvot och 

Treynorkvot för att undersöka riskjusterad avkastning. Data för 14 fonder hämtades vart 

fjärde fredag, vilket resulterade i avkastningsvärden för fyraveckors-perioder. Studien kom 

bland annat fram till att samtliga fonder under 1982-1984 lyckats prestera bättre än 

marknaden, medan under resterande år låg fondernas riskjusterade avkastning i regel under 

jämförelseindexet.  

 
En större studie av den svenska fondmarknaden gjordes av Dahlquist, Engström och 

Söderlind (2000). Författarna undersökte vilken avkastning fonder på den svenska marknaden 

gav i förhållande till olika fondattribut, som fondstorlek, fondavgifter och handelsintensitet. 

Urvalet av fonder som användes i studien bestod av 80 vanliga aktiefonder, 46 

allemansfonder, 42 obligationsfonder och 42 fonder med inriktning på penningmarknaden 

Slutsatser som studien kom fram till var bland annat att vanliga aktiefonders avkastning var 

neutral till ibland något bättre än förväntat enligt Jensens alfa, med ett genomsnitt på måttet 

som var bättre än marknaden. Visst underlag hittades för att mer aktivt förvaltade fonder 

presterade bättre än mer passivt förvaltade fonder. 

 
I Danmark undersökte Christensen (2003) skillnader i avkastning på aktiefonder och 

räntefonder i Danmark under tidsperioden oktober 1994 till januari 2002. Totalt undersöktes 

44 fonder, varav 27 var aktiefonder och 17 var räntefonder. Just aktiefonderna var indelade i 

ytterligare kategorier baserat på investeringsinriktning Genom att beräkna Jensens alfa i 

studien mättes fondernas avkastning i förhållande till marknaden med olika statistiska tester. 

Slutsatser som studien drog var att fondernas prestation under perioden hade varit neutral till 

negativ, vidare påträffades ingen koppling mellan fondavgifter och avkastning. 

 
Swierlikowska (2009) författade en masteruppsats vid Erasmus University Rotterdam om 

fondmarknaderna i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Syftet var att jämföra 

fondsektorerna i de aktuella länderna med varandra med hjälp av riskjusterade mått, market 

timing samt hur väl fondförvaltare lyckas välja sina fonder. Månadsvisa avkastningar 

hämtades in för totalt 18 danska, 72 svenska, 40 norska och 20 finska aktiefonder. Som riskfri 

ränta användes interbankräntor från de inkluderade länderna. Resultaten som studien kom 
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fram generellt var att aktiefonder i Norden varken presterade bättre eller sämre än sina 

respektive jämförelseindex, sett till statistiskt signifikanta skillnader. Däremot presterade 

finska och norska fonder bättre än sin sina respektive marknader sett till enbart Sharpekvot.  

 
Utöver publicerade studier har ett antal uppsatser skrivits vid universitet och högskolor i 

Sverige kring området. I jämförelse med uppsatser från universitet är publicerade studier 

kring området inte så vanliga i nordeuropa. Dock har ingen av de uppsatser som påträffats 

undersökt och jämfört ett så pass stort antal indexfonder och aktivt förvaltade fonder inom 

Norden. Exempel på uppsatser på kandidatnivå som undersökt indexfonder i jämförelse mot 

marknaden eller andra fonder är Finskas och Westerback (2016) samt Hage och Karlsson 

(2013).  

4.2 STUDIER UTANFÖR NORDEN 
Sharpes (1966) studie testade den för tiden nya och relativt oprövade Sharpekvoten. För att 

undersöka fonders prestation applicerades den på historisk data från 34 amerikanska fonder 

från tidsperioden 1944-1953, som jämfördes med indexet för Dow Jones Industrial Average. 

Studien kom bland annat fram till att med avgifter borträknade gav färre fonder en avkastning 

som var bättre än jämförelseindex, än om fondavgifterna inte drogs bort från avkastningen. 

Sharpe drog därför slutsatssen att det främst var fondavgifter som bestämde hur bra 

avkastningen för fondägarna i slutändan blev, inte förvaltningsförmåga. Sharpe var dock 

försiktig med att generalisera resultaten och förespråkade fler studier på området.  

 
I den mer nutida artikeln byggde Bogle (2002) vidare på en av hans egna tidigare studier 

kring prestationen av aktivt förvaltade fonder i olika kategorier av fondsegment hämtade från 

Morningstar. Bogle valde ut indexfonder som var jämförbara mot de fondsegment som den 

tidigare studien använde sig av. På en femårsperiod mellan 1992-1996 fann Bogle att 

Sharpekvoten för indexfonder i helhet var högre än för aktivt förvaltade fonderi åtta av nio 

undersökta fondsegment. Samma resultat gällde för den längre tidsperioden 1991-2001 som 

undersöktes. I båda fallen var det fondsegmentet small-cap tillväxtfonder som gav bättre 

avkastning än motsvarande indexfonder. 
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4.3 UPPSATSENS FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE STUDIER: 
I tabell 1A respektive 2A i appendix återfinns ytterligare fakta från tidigare forskning indelad 

efter vad som ansetts vara nyckelfakta kring respektive undersökning. Eftersom fokus med 

den här uppsatsen låg på Sverige och Nordens fondmarknad skiljer den sig något åt tidigare 

nämnda studier där fokus främst har legat på enbart enskilda marknader. Den geografiska 

avgränsningen för uppsatsen var den samma som Swierlikowska (2009). Den variation i 

metoder som uppvisats i tidigare studier visade på en mångfald som försvårade val av metod. 

Oavsett vilken undersökningsmetod som valdes fanns det en risk att nyanser i undersökningen 

gick förlorade. Uppsatsen inkluderade därför tre av de mest förekommande modellerna för 

riskjusterad avkastning i undersökningen. Både Swierlikowska (2009) samt Gjerde och 

Sættem (1991) använde sig även de av flertalet riskjusterade mått i sina respektive studier.  

 

Det fokus som den här studien lägger på att jämföra två förvaltningstyper har gjort att andra 

fondattribut som fondstorlek och förvaltningsstrategier har bortprioriterats i analysen. 

Exempel på sådana fondattribut undersöktes i Dahlquist, Engström och Söderlind (2000). Att 

ställa aktiv förvaltning i direkt jämförelse mot indexfonder är dock inte något som förekom i 

de utvalda studierna för de nordiska länderna. Istället jämfördes fonderna mot en viss 

marknads jämförelseindex, en undersökningsmetod som även förekom i Sharpe (1966). 

Denna uppsats har inkluderat både en jämförelse mot marknadsindex med en jämförande 

analys av aktivt förvaltade fonder ställda mot indexfonder, vilket användes i Bogle (2002). 
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5 DATA 

5.1 URVALSMETOD: 
För att fånga upp aktiefonder på den svenska och nordiska fondmarknaden som kunde tänkas 

vara relevanta för uppsatsen har fonderna som ingår i uppsatsen sållats fram med hjälp av 

Morningstars sökmotor för fonder. Anledningen till att varför just Morningstar valdes som 

utgångspunkt är för att de var en tredje part som har samlat data om både inhemska och 

utländska fonder från en mängd olika banker och finansinstitut (Morningstar 2016c). Deras 

sökverktyg gjorde det även lätt att hitta den typ av fonder som eftersöktes. Två urval gjordes 

för uppsatsen. Det första urvalet inkluderade enbart svenska aktiefonder, och det andra urvalet 

inkluderade fonder från hela Norden. Island exkluderades ur undersökningen då det inte 

existerade en separat Morningstar-kategori för landet. 

 
Data för uppsatsen valdes inte ut slumpmässigt, istället hämtades data för samtliga fonder som 

uppfyllde vissa kriterier. framförallt att avkastningsdata under minst fem års tid fanns 

tillgänglig. Övriga kriterier redogörs för under respektive underrubrik. Data för utvalda 

fonders historiska kvartalsavkastningar hämtades primärt från Morningstar för tidsperioden 

december 2011 – september 2016.  I fallet med de svenska fonderna hämtades data för samma 

tidsperiod in från en Thomson Reuters Eikon-terminal istället för Morningstar. Detta då den 

förstnämnda kunde förse historisk data om fonderna som sträckte sig över hela det valda 

tidspannet till skillnad från vad Morningstars svenska sida kunde erbjuda. Samtliga kurser för 

de hämtade kvartalsavkastningarna var angivna i nettoandelsvärde, förkortat NAV 7. Däremot 

räknades eventuella utdelningar från fonderna in i kvartalsavkastningarna. Även data för 

jämförelseindex och riskfri ränta hämtades ifrån Thomson Reuters Eikon.  

5.2 INDEXFONDER 
De indexfonder som valdes ut för undersökningen matchade följande kriterier: De var alla 

passivt förvaltade fonder och tog därmed ingen aktiv position på marknaden. De var även 

tvungna att ha en majoritet av sitt innehav placerat inom antingen Sverige, Finland, Norge 

eller Danmark. För jämförelsen av svenska fonder valdes fonder ur Morningstar-kategorin 

Sweden Large-Cap Equity, där innehavet investeras i svenska large-cap8 företag (Morningstar 

2016a). Vidare måste minst 75 procent av innehavet måste vara investerat i aktier, och minst 

75 procent av aktieinnehavet ska vara placerat i svenska tillgångar. Det existerade inga 

                                                
7 Innebär att fondavgifter inklusive förvaltningsavgifter redan var avdragna (Brechner & Bergeman 2015). 
8 Aktier från företag vars börsvärde ligger bland de 70 procent högsta värdena inom Europa (Morningstar 2016a). 
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indexfonder med minst fem års avkastningsdata för den andra svenska kategorin Sweden 

Small/Mid-Cap Equity, som inkluderade både fonder inriktade på small-cap9 och mid-cap10 

(Morningstar 2016a). Denna kategori valdes därför bort inte bara för indexfonder, men även 

för aktivt förvaltade fonder i första urvalet där enbart svenska fonder undersöktes.  

 
Vidare filtrerades endast indexfonder ut som hade sitt legala säte eller registrering i Sverige, i 

syfte att ytterligare avgränsa undersökningen till den lokala fondmarknaden. 13 indexfonder 

uppfyllde kriterierna och fick därför representera svenska indexfonder. Samma metodik 

användes när data för indexfonder i övriga Norden hämtades in, där fonderna valdes utifrån 

Morningstar-kategorierna Sweden Large-Cap Equity, Norway, Finland, och Denmark, vilka 

var de enda Morningstar-kategorier som existerade för de tre sistnämnda länderna 

(Morningstar 2016a). Totalt hämtades data för 24 indexfonder in för Norden som helhet. 

 
Blanda alla indexfonder återfanns en så kallad Exchange Traded Fund (ETF) som 

Morningstar klassificerade som indexfond. Skillnaden mellan en ETF och en traditionell 

indexfond är att en ETF säljs på en vanlig aktiemarknad på precis samma sätt som en aktie 

(Jones 2003). Därför ändras kurserna på en ETF konstant under en bankdag. I denna studie 

användes däremot bara NAV-kurser som för ETFs räknas ut en gång per dag på samma sätt 

som traditionella fonder (Ferri 2008). ETFs kan ses som synonyma med andra indexfonder, 

något som påpekas av Sharifzadeh och Hojat (2011). Eftersom skillnaden ligger i hur 

fonderna handlas och inte i värdet av deras underliggande tillgångar har ETFs därför räknats 

med bland indexfonder inom ramen för denna uppsats.  

5.3 AKTIVT FÖRVALTADE FONDER 
Ett snarlikt tillvägagångsätt användes när data för aktiva fonder skulle väljas ut och hämtas in. 

Kvartalsdata hämtades i de svenska fondernas fall ifrån Thomson Reuters Eikon samt från 

Morningstar för övriga Norden. Kriterierna var att fonderna skulle vara aktivt förvaltade och 

tillhöra Morningstar-kategorin Sweden Large-Cap Equity, precis som för de svenska 

indexfonderna. Vid uppsatsens författande existerade det svenska 43 fonder som uppfyllde 

kraven för att inkluderas i uppsatsen. Samma tillvägagångssätt användes när data för övriga 

Norden skulle hämtas in. I Finland, Norge och Danmark existerade det sammanlagt 116 

fonder som uppfyllde kriterierna. Dock samlade Morningstar (2016a) large-cap, mid-cap och 

                                                
9 Aktier från företag vars börsvärde ligger bland de 10 procent lägsta värdena inom Europa (Morningstar 2016a). 
10 Aktier från företag vars börsvärde ligger bland de 20 procent av europiska markanden som befinner sig mellan 
Morningstars definitioner av large-cap och small-cap (Morningstar 2016a). 
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small-cap fonder i en enda kategori för länderna Norge, Finland respektive Danmark, varför 

av jämförbarhetsskäl 21 fonder från den svenska kategorin Sweden Small/Mid-Cap Equity 

också inkluderades i andra urvalet för jämförelsen mellan samtliga fonder i Norden. I tabell 2 

finns en överblick över antalet fonder som inkluderades i de två urval som gjordes.  

 
Tabell 2. Fonder i de två urvalen 
 
 Första urvalet – fonder Sverige Andra urvalet – fonder Norden 

Antal indexfonder 13 24 

Antal aktivt förvaltade fonder 43 180 
Anm: Hur många fonder från respektive land som ingick i de två urvalen går att se i tabell 3A och 4A i appendix. Källa: 
Egna beräkningar; Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016e); Morningstar (2016f); Thomson Reuters 
(2010-2016) 

5.4 VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX 
Utöver fonderna som har valts ut till undersökningen har även jämförelseindex valts ut, som 

användes för att representera marknadens avkastning. Ett optimalt jämförelseindex som ska 

avspegla marknaden bör enligt Reilly & Brown (2012) innehålla samtliga tillgångar på 

marknaden, sakna specifik risk samt vara viktad sett till värdet av tillgångar som ingår. För att 

öka studiens jämförbarhet prioriterades jämförelseindex från tidigare studier som val för att 

representera respektive marknad. På grund av likheter i geografisk avgränsning har därför 

samma jämförelseindex som Swierlikowska (2009) användes sig av använts även i denna 

uppsats. I tabell 3 visas de namn och förkortning för valda jämförelseindex, samt 

genomsnittliga avkastningar för respektive marknad beräknade på kvartalsavkastningar.  

 
Tabell 3. Genomsnittliga avkastningar jämförelseindex 
 

OMXSBCAPGI 
(Stockholmsbörsen - 
Sverige) 

OMXHCAPGI (Helsinki 
Stock exchange - 
Finland) 

OMXCCAPGI 
(Copenhagen stock 
exchange - Danmark) 

OSEFX (Oslo stock 
exchange - Norge) 

3,25 % 3,96 % 5,44 % 2,92 % 
Anm: Beräknat genomsnitt av kvartalsavkastningar för jämförelseindex i respektive land under tidsperioden december 2011 
– september 2016. Källa: Egna beräkningar; Thomson Reuters (2010-2016) 

5.5 RISKFRI RÄNTA  
Flera kriterier för vad som är en riskfri ränta efterföljdes vid urvalet. Bland annat fick det inte 

finnas en risk att den som står för ränteutbetalningen kunde gå i konkurs, varför räntan på 

värdepapper utgivna av stater är att föredra som måttstock (Damodaran 2012). Dessutom var 

hänsyn tvungen att tas till det faktum att även räntenivån på värdepapper med lång löptid kan 

förändras när löptiden för det aktuella värdepapperet väl gått ut. I Sverige existerar en 

interbankränta kallad STIBOR, vilken är den ränta som banker lånar med till varandra utan 
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risk (Riksbanken, 2016). En sju dagars-STIBOR användes i Dahlquist, Engström och 

Söderlind (2000) som mått för riskfri ränta. Den här studien har därför också använt sig av 

STIBOR, däremot har istället en tremånaders-STIBOR använts då all övrig data i studien 

också baserats på kvartalsdata. För att bättre representera studiens tidsomfång har ett 

genomsnitt på STIBOR med tre månaders löptid beräknats för samma tidsperiod som 

fonderna och jämförelseindex. Genomsnitt för motsvarande interbankräntor från Danmark, 

Norge och Finland har hämtats och beräknats på samma sätt. Samtlig räntedata hämtades in 

från Reuters Eikon. De beräknade genomsnittliga riskfria räntorna redovisas i tabell 4. 

 
Tabell 4. Genomsnittlig riskfri ränta 
 
STIBOR 3M (Sverige) EURIBOR 3M (Finland) CIBOR 3M (Danmark) NIBOR 3M (Norge) 

0,73 % 0,19 % 0,22 % 1,65 % 
Anm: Beräknat genomsnitt av räntenivåer med tre månaders löptid under tidsperioden december 2011 – september 2016. 
Källa: Egna beräkningar; Thomson Reuters (2010-2016) 

5.6 KRITISK GRANSKNING AV DATA 
Trots att fördefinierade kategorier från Morningstar har använts förekommer vissa skillnader i 

de investeringar som olika fonder får använda sig av. Ett flertal fonder har utöver 

minireglerna för att räknas som en aktiefond hos Morningstar inkluderat andra finansiella 

instrument i sin portfölj, som onoterade aktier, derivat och kontanter. Detta är något som 

försvårar en helt rättvis jämförelse.  

 
Aktivt förvaltade fonder brukar ha som uttalat syfte att försöka slå sitt jämförelseindex. 

Däremot kan fonder på samma marknad försöka slå olika jämförelseindex, vilket kan försvåra 

en jämförelse mot ett generaliserat index för en och samma marknad. Indexfonder har i sig en 

potential att lagga efter det index de försöker efterlikna, vilket kallas tracking error. Detta 

beror på att indexfonder måste justera sitt innehav då sammansättningen på bakomliggande 

index ändras, något som tar viss tid. Kunskapen om att kompositionen i ett index ska ändras 

kan även utnyttjas i arbitragehandel, på bekostnad av indexfondernas ägare (Chen, Noronha & 

Singal 2006).   
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6 EMPIRISK MODELL 

6.1 VAL AV METOD OCH MODELLER 
Då uppsatsen är kvantitativ till sin natur valdes ett antal mått för riskjusterad avkastning för 

att utvärdera och jämföra fonderna baserat på studier från litteraturförteckningen. Sharpekvot 

användes bland annat av Sharpe (1966) Swierlikowska (2009) och Bogle (2002), vilket gjorde 

den till det mest vanligt förekommande måttet bland de redovisade tidigare studierna. 

Treynorkvoten användes av Gjerde och Sættem (1991) och Jensens alfa av Dahlquist, 

Engström och Söderlind (2000) och Christensen (2003). Dessa tre avkastningsmått 

beräknades på hämtad data för fonderna samt för jämförelseindex i Microsoft Excel. Jensens 

alfa beräknades dock inte för jämförelseindex då det redan ingick i måttet. För att undersöka 

förvaltningstypernas förhållande till varandra jämfördes fonderna en och en mot 

jämförelseindex för samma marknad som fonden. Dessutom utfördes en statistisk jämförelse 

mellan de två förvaltningstyperna med ett Mann-Whitney U test. Dock förekom inte modellen 

i någon av de redovisade studierna i litteraturförteckningen, den statistiska modellen valdes ut 

på egen hand för att matcha uppsatsens frågeställningar sett till den begränsade tid som 

uppsatsens författande omfattades av. 

6.2 SHARPEKVOT: 
Ursprungligen introducerades Sharpekvoten som den så kallade reward-to-variability ratio år 

1966, men har sedan tilldelats ett flertal olika benämningar av olika aktörer (Sharpe 1994). 

Sharpekvotens ekvation gör det möjligt att få reda på hur mycket avkastning utöver den 

riskfria räntan en portfölj ger i förhållande till per enhet total risk, det vill säga både 

marknadsrisk och specifik risk. En högre Sharpekvot visar på bättre riskjusterad avkastning 

än en fond med lägre Sharpekvot. Ekvation 3, som har använts för att räkna ut samtliga 

Sharpekvoter inom ramen för uppsatsen återfinns nedan (Ridley 2004). 

 
                 2) 	= (() − (/)/	-)                   (3) 

2) = Sharpekvot för fonden 
() = Genomsnittlig avkastning på fonden 
(/ = Riskfri ränta 
-) = Fondens standardavvikelse 
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6.3 TREYNORKVOT: 
Treynorkvoten är precis som Sharpekvoten ett riskjusterat mått, men använder betavärdet för 

fonden i stället för standardavvikelse. Samtliga Treynorkvoter i uppsaten har beräknats enligt 

ekvation 4 (Zaremba & Neumann 2015): 

 
              3) = (() − (/)/	!)             (4) 

3) = Treynorkvot för fonden 
() = Genomsnittlig avkastning på fonden 
(/ = Riskfri ränta 
!) = Fondens betavärde 
 

Treynorkvoten lämpar sig särskilt väl för att skatta utvecklingen i väldiversifierade portföljer. 

Anledningen till detta är att Treynorkvotens ekvation enbart tar hänsyn till marknadsrisk som 

förekommer i portföljen (Amenc & Sourd 2003). Detta visas även av att betavärdet för fonden 

baseras på hur väl fonden följer den marknad som fonden jämförs med, se ekvation 1. 

6.4 JENSENS ALFA 
Jensens alfa används för att undersöka om en viss portfölj har presterat bättre eller sämre än 

marknaden (Jensen 1967). Ofta används CAPM som representation för marknaden, vilket gör 

att Jensens alfa kan sägas vara ett prestationsmått som utgår ifrån CAPM (Frömmel 2013). 

Värdet som ges av Jensens alfa visar storleken på eventuell över- eller underprestation hos en 

portfölj i procent i jämförelse med den förväntande avkastningen. Denna egenskap hos måttet 

har sin bakgrund i att det uppfanns för att undersöka om en portföljförvaltare hade lyckats 

välja värdepapper som presterat bättre än marknaden (Feibel 2003). Ekvation 5 har använts 

för att beräkna samtliga värden för Jensens alfa i uppsatsen (Longo et al. 2009): 

 

 4 = 	() − ((/ + (!) ∗ ((* − (/))                   (5) 

4 = Fondens alfavärde 
() = Fondens genomsnittliga avkastning 
(* = Förväntad avkastning på marknaden  
(/ = Riskfri ränta 
!) = Fondens beta 
(* − (/  = Marknadens riskpremie 

 
Jensens alfa är ett riskjusterat mått eftersom hänsyn till portföljens betavärde, och därmed 

känslighet för marknadsrörelser tas i beaktning (Frömmel 2013). Precis som Treynorkvoten 

tar därför Jensens alfa enbart hänsyn till marknadsrisk (Haslem 2003). Om fondens alfavärde 
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är positivt innebär det enligt modellen att portföljen har presterat bättre än vad som 

förväntades enligt CAPM. Tvärtom innebär ett negativt alfavärde att fonden i fråga har 

presterat sämre än vad CAPM hade förutsett (Feibel 2003).   

6.5 STATISTISK METOD: 
Förutom att beräkna Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alfa jämfördes de beräknade 

värdena för indexfonder och aktivt förvaltade fonder med ett statistiskt test, som valdes ut för 

att bäst passa aktuell data och stickprovsstorlek. För att avgöra vilket test som var bäst lämpat 

genomgick värdena för Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alfa i respektive urval och 

förvaltningstyp ett Anderson-Darling test för normaldelning i statistikprogrammet Minitab. 

Detta test är ett så kallat goodness-of-fit test som undersöker huruvida ett stickprov är 

normalfördelat eller inte (Dodge 2008). Nollhypotesen som användes tillsammans med 

Anderson-Darling testet var att aktuell data var normalfördelad. Totalt genomfördes tolv test, 

med resultatet att normalfördelning förkastades med 95 procents säkerhet för åtta av tolv 

urval. De grupper där normalfördelning rådde var svenska indexfonders Sharpekvot, 

Treynorkvot och Jensens alfa samt de nordiska indexfonderas värde för Jensens alfa. Då två 

tredjedelar av beräknad data inte var normalfördelade togs beslutet att använda ett statistiskt 

test som inte utgick ifrån antaganden om normalfördelning. 

 
Eftersom det rörde sig om två oberoende urvalgrupper som representerade ett litet stickprov 

på 13 indexfonder respektive 43 aktivt förvaltade fonder i första testet, samt ett andra test med 

24 indexfonder och 180 aktivt förvaltade fonder föll valet på ett Mann-Whitney U test. Den 

här statistiska modellen lämpar sig på små datamängder där stickproven inte är 

normalfördelade än motsvarande parametriska test för normalfördelad data, som till exempel 

ett t-test (Lee 2000). Med hjälp av median undersöker ett Mann-Whitney U test huruvida 

skillnader mellan två stickprovsgrupper representerar faktiska skillnader i populationen eller 

om skillnaderna mellan stickprovsgrupperna beror på slumpen (Sheskin 2004). Testet ifråga 

utgår därför i sin nollhypotes ifrån att de två populationerna som stickproven tagits ifrån har 

samma fördelning (Weinberg & Abramowitz 2008). Detta lämpade sig väl sett till uppsatsens 

frågeställningar, som ämnade att undersöka om det rådde skillnader mellan grupperna 

indexfonder och aktivt förvaltade fonder. 

   
Tre nollhypoteser formulerades och undersöktes för Sharpekvot, Treynorkvot respektive 

Jensens alfa, vilka har grundat sig i antaganden som utgår från uppsatsens teoretiska 

bakgrund. Ett viktigt antagande som genomsyrar samtliga nollhypoteser kommer från Famas 
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(1970) antaganden om att priset på fonder och andra värdepapper reflekterar all information 

som finns tillgänglig kring tillgången. Eftersom all känd information redan avspeglas i priset 

på fondernas underliggande tillgångar borde det vara ytterst svårt att hitta vinnaraktier, eller 

andra tillgångar som systematiskt presterar bättre än marknadens genomsnitt. Således borde 

ingen av förvaltningstyperna ha presterat bättre eller sämre än den andra, då det helt enkelt 

inte går att veta vilka tillgångar som systematiskt kommer att prestera bättre eller sämre än 

andra jämförbara tillgångar. Detta förutsatt att den specifika risken är så gott som eliminerad 

genom diversifiering. Hypoteserna som presenteras nedan användes både i Mann-Whitney U 

testet för Sverige och testet för hela Norden. Medianen för respektive avkastningsmått och 

förvaltningstyp som testades definieras som ηx i hypoteserna. 

 
Nollhypotes 1: Medianen för indexfondernas Sharpekvot (η1) kommer inte att skilja sig åt 

från medianen för de aktivt förvaltade fondernas Sharpekvot (η2). 

H7:  η1 = η2  

H8: η1 ≠ η2 

 
Nollhypotes 2: Medianen för indexfondernas Treynorkvot (η3) kommer inte att skilja sig åt 

från medianen för de aktivt förvaltade fondernas Treynorkvot (η4). 

H7: η3 = η4 

H8: η3 ≠ η4 

 
Nollhypotes 3: Oavsett om fondernas faktiska avkastning är sämre eller bättre än den 

förväntade avkastningen, kommer medianen för indexfondernas Jensens alfa (η5) att vara lika 

med medianen för de aktivt förvaltade fondernas Jensens alfa (η6). 

H7: η5 = η6 

H8: η5 ≠ η6 

6.6 METODKRITIK: 
Ett problem med att ha avgränsat undersökningen till enbart den svenska fondmarknaden är 

det begränsade urval av fonder som funnits tillgängliga att undersöka. På grund av den 

svenska fondmarknadens utbud har undersökningen tvingats arbetat med ett litet stickprov 

vilket har påverkat möjligheterna att undersöka området. Då ett större stickprov generellt 

bäddar för en mer tillförlitlig analys har det lilla urvalet påverkat styrkan i undersökningen 

negativt. Vidare har det begränsade urvalet satt en gräns för den tidshorisont som varit möjlig 

att observera. Ett längre tidsspann för undersökningen än fem år hade precis som ett större 
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urval fonder ökat styrkan i analysen samt tillförlitligheten för de slutsatser som dragits. 

Dessvärre hade endast ett fåtal indexfonder som hade existerat längre än fem år varför 

gränsen för undersökningens tidshorisont drogs vid fem år. 

  
En annan problematik vilken är mer specifik för analys av fonder är så kallad survivorship 

bias. Med det menas att undersökningar kring fonders avkastning riskerar att överskatta 

positiva resultat då det bara är fonder som presterar någorlunda bra som finns kvar på 

marknaden över en längre tid (Elton, Gruber & Blake 1996). Att vissa fonder istället 

försvinner från marknaden kan då antingen bero på att en fond presterat dåligt under en längre 

period. Dess totala marknadsvärde kan även vara så pass lågt att ansvariga inte anser att det 

existerar tillräckligt med lönsamhet för att motivera fondens fortsatta existens. Survivorship 

bias tenderar att bli mer påtagligt i takt med att tidshorisonten på undersökningen blir längre 

(Grinold & Kahn 1999). Detta var något som Bogle (2002) tog upp i sin studie, där 256 

fonder av 890 försvann under loppet av en tioårsperiod. 

 
Ett Mann-Whitney U test kan ge ett bättre tillförlitlighet än t-test när distributioner som är 

icke-normalfördelade undersöks (Winter & Dodou 2010). Samtidigt ger ett Mann-Whitney U 

test på en normalfördelad distribution bara runt 95,5 procent av styrkan hos ett motsvarande t-

test (Sheskin 2004). Detta innebar att en avvägning var tvungen att göras när vissa av de 

beräknade riskjusterade avkastningarna enligt Anderson-Darling-testet var normalfördelade. 

Beslutet togs att trots det använda ett Mann-Whitney U test, även om det innebar att styrkan i 

testet försvagades något på grund av de normalfördelade måttens närvaro. Att använda ett T-

test hade helt enkelt inte varit adekvat i tanke på att en majoritet av gruppen fortfarande 

visade sig besitta en icke-normal distribution. 

 
Sharpekvot baserar sig på standardavvikelse, därför förutsätts det att data är normalfördelad 

för att Sharpekvoten ska vara fullt användbar. Detta är ofta något som inte reflekteras av 

verkligheten, då ett flertal typer av investeringar som hedgefonder och portföljer med 

kortsiktiga investeringar ofta har en skev fördelning. På grund av detta har Sharpekvoten varit 

ett föremål för kritik gällande hur användbar den är för att utvärdera portföljer (Mistry & 

Shah 2013). För att säkra användbarheten av Sharpekvoten testades därför fondernas 

kvartalsavkastningar för normalfördelning. Anderson-Darling tester i Minitab visade att 

nollhypotesen om normalfördelning förkastades för två av 204 fonder inkluderade i 

uppsatsen, varför beräkningar av Sharpekvot ansågs vara tillräckligt tillförlitliga att användas. 
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7 RESULTAT 

7.1 RISKJUSTERADE MÅTT MOT MARKNADSINDEX 
Tabell 5. Jämförelser mellan Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens alfa 
 
 Antal fonder med högre 

Sharpekvot än 
jämförelseindex 

Antal fonder med högre 
Treynorkvot än 
jämförelseindex 

Antal fonder med positiv 
Jensens alfa 

Sverige – 
indexfonder 

3 av 13 

(första urvalet: 3 av 13) 

3 av 13 

(första urvalet: 3 av 13) 

3 av 13 

(första urvalet: 3 av 13) 

Sverige - aktivt 
förvaltande fonder  

37 av 64 

(första urvalet: 19 av 43) 

49 av 64 

(första urvalet: 30 av 43) 

49 av 64 

(första urvalet: 30 av 43) 

Finland - 
indexfonder 

0 av 4 0 av 4 0 av 4 

Finland - aktivt 
förvaltade fonder 

4 av 46 8 av 46 8 av 46 

Norge - 
indexfonder 

0 av 5 0 av 5 0 av 5 

Norge - aktivt 
förvaltade fonder 

19 av 42 22 av 42 22 av 42 

Danmark - 
indexfonder 

0 av 2 0 av 2 0 av 2 

Danmark - aktivt 
förvaltade fonder 

16 av 28 17 av 28 17 av 28 

Anm: Jämförelser har gjorts med de fonder som ingick i andra urvalet, vilket inkluderade hela Nordens fonder. Inom 
parenteserna i tabellen återfinns resultat från jämförelser för det första urvalet som enbart inkluderade Svenska fonder. På 
grund av Morningstar-kategoriernas utformning inkluderades även svenska mid- och small-cap fonder i andra urvalet, till 
skillnad från första urvalet som enbart inkluderade svenska large-cap fonder. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); 
Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson Reuters (2010-2016) 
 
Tabell 5 redovisar hur fondernas beräknade Sharpekvoter, Treynorkvoter, och Jensens alfa 

förhöll sig till sina respektive marknader. I tabell 5 går det att urskilja två saker: På den finska 

marknaden presterade en majoritet av fonderna sämre än sitt jämförelseindex, oavsett mått för 

riskjusterad avkastning. Vidare var det endast på den svenska marknaden som vissa 

indexfonder gav högre riskjusterad avkastning än marknadens jämförelseindex. På den finska 

marknaden presterade däremot endast en minoritet av fonderna bättre än jämförelseindex. Det 

går även att observera en skillnad mellan resultaten mellan måtten: Ett större antal fonder av 

båda förvaltningstyperna presterade bättre än marknadernas jämförelseindex sett till 

Treynorkvot och Jensens alfa i jämförelse med Sharpekvot. Ett större antal small och mid-cap 

ingick bland de svenska fonderna i andra urvalet, och flertalet av dessa gav väsentligt högre 

riskjusterad avkastning än jämförelseindex för Sverige. 
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7.2 MANN-WHITNEY U TEST 
Tabell 6. Resultat Mann Whitney U test – Sverige 
 
  Minsta värde  Maxvärde   Median (ηx) Antal fonder P-värde  
Sharpekvot - 
indexfonder 0,432 0,551 0,481 13 0,162 

  
  
  

Sharpekvot - aktivt 
förvaltade fonder 0,401 0,682 0,503 43 

Treynorkvot - 
indexfonder 0,027    0,034 0,029 13 0,012* 

  
  
  

Treynorkvot - aktivt 
förvaltade fonder 0,025    0,050 0,032 43 

Jensens Alfa - 
indexfonder -0,417 % 0,284 % -0,155 % 13 0,012* 

  
  

  
Jensens alfa - aktivt 
förvaltade fonder -0,569 % 1,408 % 0,139 % 43 

Anm: * anger statistisk signifikans på 5 procents signifikansnivå. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); 
Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson Reuters (2010-2016) 

 
Tabell 7. Resultat Mann Whitney U test – Norden 
 
  Minsta värde  Maxvärde   Median (ηx) Antal fonder P-värde  

Sharpekvot - 
indexfonder 0,174 0,760 0,456 24 0,237 

  

  

  

Sharpekvot - aktivt 
förvaltade fonder 0,037 0,895 0,485 180 

Treynorkvot - 
indexfonder  0,010     0,052 0,030 24 0,012* 

  

  

  

Treynorkvot - aktivt 
förvaltade  fonder 0,003     0,065 0,036 180 

Jensens Alfa - 
indexfonder -0,709 % 0,284 % -0,230 % 24 0,005* 

  

  

  

Jensens alfa - aktivt 
förvaltade  fonder -1,526 % 2,598 % 0,050 % 180 

Anm: * anger statistisk signifikans på 5 procents signifikansnivå. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); 
Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson Reuters (2010-2016) 

 
I tabell 6 återfinns resultaten från Mann-Whitney U testet på det första urvalet av enbart de 

svenska fonderna. Från tabell 6 går det att utläsa att nollhypotes 1 inte kunde förkastas, 

samtidigt som nollhypotes 2 och 3 båda kunde förkastas. I samtliga tre hypotestest var 

medianen högre för de aktivt förvaltade fonderna än för indexfonderna. Samma hypoteser 



 

 24 

förkastades i andra urvalet, som innefattade fonder från hela Norden, vilket visas i tabell 7. 

Nollhypotes 2 och 3 kunde förkastas och medianen för aktivt förvaltade fonder var högre än 

för indexfonder i samtliga tre hypotestest. Enligt testerna existerade det inte någon signifikant 

skillnad mellan indexfondernas och aktivt förvaltade fonders Sharpekvoter i varken Sverige 

eller i Norden. Den implicita tolkningen är att förvaltningstypernas riskjusterade avkastning 

statistiskt inte skiljde sig åt när hänsyn tas till både marknadsrisk och specifik risk. Detta då 

Sharpekvot beräknar risken i fonderna med fondernas egna standardavvikelser, som tar 

hänsyn till båda typerna av risk. 

 
Sett till nollhypoteserna är det viktigt att förklara innebörden av de två hypoteser som 

förkastades. Då medianen för de aktivt förvaltade fonderna var högre än för indexfonderna är 

ett rimligt antagande att den signifikanta skillnaden mellan Treynorkvoterna var till de 

förstnämndas fördel. Aktivt förvaltade fonder som grupp gav alltså en bättre avkastning än 

indexfonder under tidsperioden i förhållande till enbart marknadsrisken på respektive 

marknad.  

 
Två faktorer kan ha drivit upp värdet på fondernas Treynorkvot. I enlighet med ekvation 4 

kan de aktivt förvaltade fondernas högre Treynorkvot kan antingen ha orsakas av ett lägre 

genomsnittligt betavärde eller en större genomsnittlig avkastning för fonderna. I figur 4A i 

appendix återges betavärdena i de undersökta grupperna i form av individuella låddiagram. 

För både de aktivt förvaltade fonderna i Sverige och i Norden existerade det en större 

spridning av betavärdena än för indexfonderna i båda urvalen. Det går därför inte att utesluta 

att ett lägre betavärde på vissa av de aktivt förvaltade fonderna bidrog till en högre 

Treynorkvot som helhet. Även den högre genomsnittliga avkastning som vissa av fonderna i 

gruppen bar på i jämförelse med indexfonder stod troligen också bakom skillnaderna i 

Treynorkvot mellan förvaltningstyperna som grupp, vilka går att observera i figur 3A  i 

appendix. Ett liknande resonemang kan föras för resultaten av Jensens alfa, då den liksom 

Treynorkvot bara tar hänsyn till marknadsrisk genom användningen av betavärdet, vilket går 

att se i ekvation 5.  

  



 

 25 

8 DISKUSSION 
 
En korrekt bedömning av riskjusterad avkastning med hjälp av Treynorkvoten och Jensens 

alfa baseras på att specifik risk är helt reducerad, och att bara marknadsrisken återstår. Detta 

var ett antagande som nollhypoteserna för Mann-Whitney U testet implicit utgick ifrån. Att 

nollhypoteserna förkastades för båda testen hade kunnat innebära att aktivt förvaltade fonder 

rätt och slätt hade en riskjusterad högre avkastning än indexfonder. Det faktum att 

Sharpekvotens nollhypotes behölls i Mann-Whitney U testet öppnar dock upp för ytterligare 

dimensioner i tolkningen.  

 
Sharpekvoten var det enda testade måttet som tog hänsyn till både marknadsrisk och specifik 

risk, och därför också det enda måttet i undersökningen som inte var beroende av att fonderna 

var väldiversifierade. Skillnaden i resultaten för Sharpekvot och de andra två testen kan därför 

tyda på att det existerade specifik risk utöver marknadsrisken i vissa av fonderna som 

inkluderades i undersökningen. Detta är något som går emot antagandet om att fonderna i 

undersökningen var väldiversifierade vid utformningen av nollhypoteserna. Det är också en 

möjlig förklarning till varför Mann-Whitney U testet gav ett statistiskt signifikant resultat vid 

testerna av Sharpekvot och Jensens alfa, men inte för Sharpekvot.  

 
Att testerna gav samma resultat för Sverige och Norden som helhet visar att det mellan 

förvaltningstyperna som grupper råder likheter i förhållandet mellan aktivt förvaltade fonder 

och indexfonder i Sverige och Norden som helhet. I testet för hela Norden hade ett antal 

aktivt förvaltade fonder ett Jensens alfavärde som var väsentligt högre än andra fonder i 

samma grupp, vilket kan ses i figur 1A i appendix. Det finns en möjlighet att det var just 

dessa fonder som orsakade att gruppen som helhet vart statistiskt signifikant skild från 

indexfonder. Detta gick dock inte att fastställa statistiskt. Inte heller gick det att fastställa om 

enskilda fonder var statistiskt signifikant skilda från jämförelseindex. Detta är något som både 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) och Gjerde och Sættem (1991) testade, vilket gör 

slutsatserna kring enskilda fonder i denna uppsats svagare. Detta pekar även på svagheten i att 

använda kvartalsdata. Hade månadsdata eller veckovis data varit tillgänglig hade möjligen att 

utföra tillförlig regressionsanalys på enskilda fonder varit större. 
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I Swierlikowskas (2009) uppsats var det framförallt en stor mängd norska och finska fonder 

som gav en högre avkastning än marknaden enligt Sharpekvoten. Den här uppsatsen kom 

visserligen också fram till att ett flertal fonder i Norge slog sitt jämförelseindex, men utöver 

det presterade fler svenska och danska fonder bättre än i jämförelse med Swierlikowska. Detta 

samtidigt som finska fonder i långe större utsträckning presterade sämre än jämförelseindex. 

Denna skillnad kan bottna sig i enkla förklaringar. Till att börja med skiljer sig 

undersökningsperioderna åt. Swierlikowskas (2009) undersökningsperiod tog slut i maj 2008, 

vilket var samma år som den globala finanskrisen slog till. Denna kris saktade ner ekonomin 

globalt och tillväxten försämrades kraftigt i ett flertal större länder (Suter & Herkenrath 

2012). Då denna uppsats undersökningsperiod var mellan 2011 – 2016 hade ett par år passerat 

sedan krisen slog till. De olikheter som förekommer kan visa på att marknaderna utvecklats 

något olika sedan krisen. Det kan även bero på att ett större antal small-cap fonder 

inkluderades i urvalet för denna uppsats. Dessa small-cap fonder utgjorde en majoritet av de 

fonder som i framförallt Sverige gav bättre avkastning enligt Sharpekvoten i det andra urvalet 

för hela Norden. Även det förhållandevis stora antal indexfonder i den här uppsatsen kan ha 

spelat in, då indexfonderna i regel inte slog marknadsindex. Tre indexfonder på den svenska 

marknaden var de enda som lyckades slå marknaden för undersökningsperioden. 

 
Resultaten i den här uppsatsen skiljer sig en del från Bogle (2002), som gjorde en direkt 

jämförelse med indexfonder mot aktivt förvaltade fonder. Dock gjorde inte Bogle (2002) 

någon statistisk analys utan utgick endast från Sharpekvoternas medelvärde för respektive 

grupp. Däremot undersökte Bogle ett flertal fondsegment var för sig. Att denna uppsats fann 

att det inte rådde någon statistiskt signifikant skillnad mellan förvaltningstyperna sett till 

Sharpekvot kan bero på uppsatsen samlade fondsegment i samma grupp. I andra urvalet 

inkluderades fonder som investerade i både small-cap mid-cap och large-cap i samma grupp. 

Då ett stort antal av de fonder som gav en väsentligt högre Sharpekvot var just aktivt 

förvaltade small-eller mid-cap fonder kan detta ha drivit upp värdet för de aktivt förvaltade 

fondernas Sharpekvot i stort. Detta resulterade i så fall att indexfonder och aktivt förvaltade 

fonders genomsnittliga Sharpekvot var så pass lika att ingen statistiskt signifikant skillnad 

kunde påträffas. Small-cap tillväxtfonder var även det fondsegment som gav bättre 

Sharpekvot än indexfonder i Bogle (2002), vilket stämmer överens med detta resonemang. 

Även om detta är en möjlig förklaring till resultatet i andra utvalet förklarar det inte resultatet 

i första urvalet, då inga small- eller mid-cap fonder fanns närvarade i första urvalets stickprov.  
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Då indexfonder försöker efterlikna ett specifikt marknadsindex så långt som möjligt kan 

avkastningen för marknadens jämförelseindex implicit tolkas som avkastningen för en 

indexfond. Denna tolkning skulle förklara varför indexfonder generellt tenderade att ha ett 

betavärde nära ett (se figur A4), men samtidigt gav ett något negativt Jensens alfavärde sett 

till respektive marknad. Att tolka marknadsindex på detta sätt gör att det går att få en 

ungefärlig uppskattning av förhållandet mellan aktiv förvaltning och indexfonder även om 

indexfonder inte direkt finns med som en jämförelse, även om tolkningarna blir mindre exakta 

än att direkt jämföra aktivt förvaltning med indexfonder. Sett till resultaten för tidigare studier 

på de enskilda nordiska länderna stämmer resultaten för den här uppsatsen delvis överens med 

dessa. Att aktiefonder i Sverige enligt Jensens alfa i snitt gav bättre avkastning än marknaden 

var även något som Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) fann i sin studie av svenska 

fondmarknaden. Detta stämmer också överens med de svenska indexfonderna i den här 

uppsatsen i snitt gav en något negativ Jensens alfa sett till jämförelseindex. Något som kan 

förklaras av att indexfonder inte replikerar sitt underliggande marknadsindex perfekt. Dock 

testade Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) i sin studie enbart om fonder en och en vart 

statistiskt signifikant skild från jämförelseindex, och inte för aktiefonder som en grupp. 

 
Uppsatsens resultat skiljer sig dock en del från Christensen (2003), som kom fram till att inte 

fanns några aktiefonder som hade ett signifikant positivt värde på Jensens alfa. De flesta 

fonder  i Christensens (2003) studie gav ett negativt Jensens alfa-värde, och i vissa enskilda 

fall var dessa negativa värden statistikt signifikanta. En förklaring till detta kan vara att 

Christensens (2003) urval av fonder var fritt från survivorship bias, Något som den här 

uppsatsen inte har lyckats gardera sig emot. Resultaten stämmer dock mer överens med 

Gjerde och Sættem (1991) som fann att Treynorkvoterna för runt hälften av fonderna i deras 

studie var högre än marknaden. Dock var deras värden för Jensens alfa inte statistiskt 

signifikant skiljt från noll i något fall.  

 
En annan svaghet i analysen rör problemet vid val av jämförelseindex som ska representera 

marknaden. Det är svårt att fånga upp samtliga tillgångar som finns tillgängliga på en 

marknad vilka kan tänkas ha en påverkan på marknadens sammanvägda avkastning. Viktigt 

att ha i åtanke är att samtliga analyser som är beroende av ett jämförelseindex även påverkas 

starkt av vilket jämförelseindex för marknaden som faktiskt används som jämförelse.
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9 SLUTSATSER 

Studiens syfte var att undersöka skillnader i risk och avkastning mellan indexfonder och 

aktivt förvaltade fonder på svenska fondmarknaden i relation till Nordens fondmarknader som 

helhet. För att besvara syftet söktes svaren på tre frågeställningar, som frågade hur 

riskjusterad avkastning skiljde sig åt mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder sett till 

Sharpekvot och Treynorkvot samt Jensens alfa. Det studien kom fram till är att det existerar 

en statistiskt signifikant skillnad mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder sett till 

Treynorkvot och Jensens alfa till aktivt förvaltade fonders fördel. Däremot existerade ingen 

statistikt signifikant skilland mellan förvaltningstyperna sett till Sharpekvot. Då Sharpekvoten 

är det enda mått som tar hänsyn till både marknadsrisk och specifik risk, kan skillanden i 

resultat mellan måtten tyda på att aktivt förvaltade fonder bär på mer specifik risk än 

indexfonder. Denna tolkning innebär att Sharpekvoten är det enda måttet som i det här fallet 

ger en helt rättvis bild av förhållandet mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder. 

Slutsatsen är därför att det inom den geografiska och tidsmässiga avgränsningen inte 

existerade någon signifikant skillnad mellan förvaltningstyperna sett till total risk. Resultaten 

från jämförelserna mellan de olika riskjusterade måtten var likvärdiga för både Sverige och 

Norden som helhet. Innebörden av detta är att förhållandet mellan indexfonder och aktivt 

förvaltade fonder är homogent för Sverige och Norden sett till riskjusterad avkastning. 

 
För att återknyta till frågan i uppsatsens titel om huruvida valet av aktiv eller passiv spelar 

någon roll är svaret nej, det spelar ingen roll. Vid valet mellan de två förvaltningstyperna kan 

därför en potentiell investerare lika gärna investera i indexfonder, då aktiv förvaltning inte har 

visat löna sig i varken Sverige eller Norden. Viktigt att poängtera är att den här uppsatsen 

enbart undersökte värdet på fondernas riskjusterade avkastning efter avdrag för olika avgifter, 

varför rekommendationen bara gäller vid en jämförelse med fondavgifter borträknade. 

 
Vad gäller påverkan kring statlig policy på området kan staten mot bakgrund av resultaten gå 

in och informera medborgare omförhållandet mellan förvaltningstyperna. Eftersom resultat 

skiljde sig beroende på om det riskjusterade måttet tog hänsyn till total risk, eller enbart 

marknadsrisk kan det ligga i statens intresse att informera medborgarna om skillander mellan 

olika sätt att skatta riskjusterad avkastning, så att vanliga konsumenter ska kunna göra mer 

välinformerade fondval. Ett annat förslag kan vara att verka för ytterligare rörlighet för 

investeringar i flera länder. Detta för att kunna låta medborgare dra nytta av fondutbudet i 

hela Norden för bättre bredd på individuella fondinnehav. 
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Förslag till framtida forskning är bland annat att jämföra samma fonder mot olika 

jämförelseindex på samma marknad i syfte att undersöka hur stark påverkan val av 

jämförelseindex har på resultatet för studien. En annan vidareutveckling av studien är att 

jämföra hur väl olika indexfonder i nordiska länder har följt sina respektive index som de 

försöker att efterlikna, och att sedan jämföra om det råder några skillnader mellan länderna.  
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APPENDIX/BILAGOR 
 
Figur 1A. Fördelning Jensens alfa 

 
Anm: Individuella låddiagram för fondernas Jensens alfa, vilka beräknades på kvartalsdata från tidsperioden december 2011 
– september 2016. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson 
Reuters (2010-2016) 
 

 
Figur 2A. Fördelning Sharpekvot 

 
Anm: Individuella låddiagram för fondernas Shapekvoter, vilka beräknades på kvartalsdata från tidsperioden december 2011 
– september 2016. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson 
Reuters (2010-2016) 
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Figur 3A. Fördelning Treynorkvot 

 
Anm: Individuella låddiagram för fondernas Treynorkvoter, vilka beräknades på kvartalsdata från tidsperioden december 
2011 – september 2016. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); 
Thomson Reuters (2010-2016) 
 
 
Figur 4A. Fördelning betavärde (!) 

 
Anm: Individuella låddiagram för fondernas betavärden (!), vilka beräknades på kvartalsdata från tidsperioden december 
2011 – september 2016. Källa: Egna beräkningar; Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); 
Thomson Reuters (2010-2016) 
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Tabell 1A. Tidigare studier del 1 
 
Studie Syfte Metoder Marknad Data Tidsspann Jämförelseindex Riskfri ränta Slutsats 

Sættem och 
Gjerde 

(1991) 

Analys av 
prestation och 
avkastning på 
den norska 
fondmarknaden 

Sharpekvot 

Treynor-
kvot 

mm. 

Norge 14 fonder 

Data med 
fyraveckors-
intervall. 

1982-1990 Stock Data Base Fyraveckors-ränta 
hämtad från 

CUMIX 

Gav bättre avkastning än marknad 
under 1982-1984, låg för övrigt i 
regel under jämförelseindex. 

Dahlquist, 
Engström 
och 
Söderlind 

(2000) 

Hur väl fonder 
på svenska 
marknaden 
presterar baserat 
på storlek, 
tidigare 
avkastning mm. 

Jensens 
alfa, 
Tvärsnittss
tudie av 
olika 
attribut 

Sverige 80 vanliga 
aktiefonder, 46 
allemansfonder, 
42 
obligationsfond
er och 42 
penningmarkna
dsfonder. 
Veckodata 

1993-1997 Findatas 
Avkastnings-
index och 
(Swedish) 
Carnegie Small 
Cap Index med 
utdelningar 

7-dagars 
interbankränta 
(STIBOR)  

 

Neutral eller ibland något positiv 
avkastning sett till marknad för 
aktiefonder. Neutral eller ibland 
något positiv avkastning sett till 
marknad för obligationer och 
penningmarknaden. 

Christensen 

(2003) 

Analys av 
danska fonders 
prestation 

Jensens 
Alfa 
omsatt i en 

single-
index samt 
en multi-
indexmode
ll 

Danmark 44 fonder, 

Blandat 
aktiefonder och 
Räntefonder, 
olika 
kategoriseringar
. 

Månadsdata 

1994 - 
2002 

KFX index, 

MSCI Europe, 

MSCI EM 
Eastern 
Europes, 

MSCI World, 

MSCI AC 
Pacific 

Free Ex. Japan, 
S&P 500 mm.  

1-månads 
interbankränta 

(CIBOR) 

Ingen av fonderna gav statistiskt 
signifikant bättre avkastning än 
marknaden enligt single index. De 
flesta fonder gav sämre 
avkastning än markanden med 
multi-indexmodellen 

Källa: Christensen (2003); Dahlquist, Engström och Söderlind (2000); Sættem och Gjerde (1991) 

 

 



 

 40 

Tabell 2A. Tidigare studier del 2 
 
Studie Syfte Metoder Marknad Data Tidspann Jämförelseindex Riskfri ränta Slutsats 

Swierlikowska 
(2009) 

Jämförelse av 
prestation/avkastning 
mellan 4 länder i 
Norden 

Sharpekvot 

Jensens 
alfa 

Norden 18 danska, 72 
svenska, 40 
norska och 20 
finska 
aktiefonder. 

Månadsdata 

2000 - 
2008 

OMXCCAPGI 

OMXSBCAPGI 

OMXHCAPGI 

OSEFX 

1-månads 
interbankränta: 

STIBOR, 

CIBOR, 

NIBOR och 

EURIBOR 

Sharpekvot: Norska följt av 
finska fonder gav generellt en 
högre avkastning än respektive 
marknad, inte testat för statistisk 
signifikans. Jensens alfa: Ingen 
statistik signifikant 
överavkastning sett till 
marknaderna överlag. Däremot 
gav norska och finska fonder 
bäst Jensens alfavärde i absoluta 
tal. 

Sharpe 

(1966) 

Utvärdering av aktivt 
förvaltade fonder 
mot jämförelseindex 

Sharpekvot 

(R/V ratio) 

USA 34 aktiefonder. 

Årsdata. 

1944-53, 

1954-63  

Dow Jones 
Industrial 
Average 

Används inte Fler fonder presterade bättre än 
marknaden innan avgifter drogs 
av än samma fonder efter 
avgifter. 

Bogle 

(2002) 

Jämförande analys 
av fondprestation i 
Morningstars olika 
fondkategorier 

Sharpekvot USA 634 fonder från 
olika 
Morningstar-
kategorier. 

Årsdata. 

1992-
1996 

1991-
2001 

 

S&P 500  Används inte Indexfonder gav högre 
Sharpekvot än aktivt förvaltade 
fonder i åtta av nio fondsegment 
för både femårsperiod och 
tioårsperiod. Det fondsegment 
som av bättre avkastning än 
index var small cap 
tillväxtfonder 

Källa: Bogle (2002); Sharpe (1966); Swierlikowska (2009)
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Tabell 3A. Antal indexfonder per land i uppsatsen 
 
 Sverige Norge Danmark Finland Totalt 

Indexfonder i första urvalet - Sverige 13    13 

Indexfonder i andra urvalet - Norden 13 5 2 4 24 
Källa: Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson Reuters (2010-2016) 
 
 
Tabell 4A. Antal aktivt förvaltade fonder per land i uppsatsen 
 
 Sverige Norge Danmark Finland Totalt 

Aktivt förvaltande fonder i första urvalet - 
Sverige 

43    43 

Aktivt förvaltande fonder i andra urvalet - 
Norden 

64 42 28 46 180 

Källa: Morningstar (2016b); Morningstar (2016d); Morningstar (2016f); Thomson Reuters (2010-2016) 
 

 


