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Abstract 

This paper examines the risk-adjusted performance of 27 Swedish small cap mutual funds 

relative to the Swedish small cap market. This is done using two risk-adjusted measurements, 

the Jensen’s alfa and the Sharpe-ratio, on historical returns data of the funds for the period 

2014-2018. In addition, we highlight the role of management fees in relation to the returns of 

the funds. Our results suggest that the Swedish small cap mutual funds as a group are able to 

overperform the market with regards to Jensen’s alfa. This is indicated by a positive value of 

the model that is statistically significant, which is also in line with earlier literature on small 

cap funds. The result of the Sharpe-ratio analysis shows no evidence of overperformance for 

the funds as a group relative to the market, which conforms with earlier research done on large 

cap funds. Regarding management fees, we find some evidence that funds generally do not 

exhibit returns to motivate the high fees that investors pay. In conclusion, we do not find 

enough evidence to support that funds as group manage to overperform the market in terms of 

risk-adjusted returns when both market risk and firm-specific risk is taken into account. 
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1. Inledning 

 

Fondförmögenheten1 i Sverige har sedan slutet av 1990-talet stigit markant, mätt i fasta priser 

(Konkurrensverket, 2015). År 2001 uppgick fondförmögenheten till 32 procent av BNP. 

Samma siffra uppgick till cirka 73 procent år 2014. I båda dessa fall är premiepensionen 

inräknad, som också är en av de stora anledningarna till varför fondsparandet har ökat markant. 

Det första kvartalet 2015 uppgick hushållens andel av den totala fondförmögenheten till 

ungefär två tredjedelar, om även indirekta fondinnehav2 inkluderas. En av anledningarna till 

den stora ökningen är troligtvis regleringen av finansmarknaden med tillämpningen av UCITS-

direktivet, som först implementerades år 1985 (Finansdepartementet, 2002). UCITS-direktivet 

innehåller regler som exempelvis att fonder ska använda sig av riskspridning3 samt att 

fondägare ska kunna sälja sina andelar till fonden för att kunna lösa ut sig. Följer fonden dessa 

regler får denna fritt marknadsföras inom EU och EES-länderna. Dessa direktiv gjorde också 

så att reglerna för olika kapitalmarknader i Europa närmade sig varandra och öppnade således 

upp för investerare att lättare kunna investera i fonder i andra europeiska länder, vilket också 

var ett av målen med direktiven. 

 

Ett av de olika diskussionsämnena inom finansvärlden relaterat till fondsparande har länge varit 

huruvida aktiemarknaderna är effektiva eller inte, det vill säga om tillgångspriser reflekterar 

den information som finns tillgänglig för marknadens aktörer på ett korrekt sätt. Detta har på 

senare tid blivit allt mer aktuellt, i takt med att indexfonder4 har blivit allt mer populära 

(Fondbolagens Förening, 2019). Är aktiemarknaden effektiv skulle en passiv indexfond 

generera liknande avkastning som en aktivt förvaltad fond med samma risknivå, men oftast till 

en lägre förvaltningsavgift eftersom förvaltaren av fonden inte behöver göra aktiva val eller 

analysera bolagen (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014). 2010 stod indexfonder för ungefär 

sex procent av den totala förmögenheten i aktiefonder och i början av 2018 hade denna siffra 

                                                
1 Fondförmögenheten definieras som de svenska fondspararnas samlade tillgångar i alla typer av 

investeringsfonder registrerade i Sverige (Konkurrensverket, 2015). 
2 Till indirekta fondinnehav räknas premiepensionen och fondförsäkringar (Konkurrensverket, 2015). 
3 Med diversifiering av portföljen menas att man breddar portföljen med exempelvis aktier från olika företag i 

olika branscher, som då sprider ut riskerna och reducerar den totala risken i portföljen (Finansdepartementet, 

2002). 
4 En indexfond är en fond som har som målsättning att avkasta i likhet med ett förvalt marknadsindex, som 

exempelvis OMXS30, vilket är ett index med de 30 mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen (Pettersson & 

Hård af Segerstad, 2014). 
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vuxit till nästan 17 procent (Fondbolagens Förening, 2019). En annan fråga som också blivit 

mer och mer aktuell på senare tid är fondavgiften, den avgiften som betalas av investerare i 

fonden. Regeringen lade i början av 2019 fram en proposition som bland annat ämnade att 

begränsa hur höga avgifter fondförvaltare kan ta ut (Finansdepartementet, 2019). Det finns 

även ett antal artiklar som har visat på fördelarna med billiga passiva indexfonder eller 

lågkostnadsfonder (Bogle, 2002; Christensen, 2005; Fama & French, 2010) där författarna 

kommer fram till att dessa har en klar fördel framför aktivt förvaltade fonder när kostnader som 

exempelvis fondavgifter tas i beaktning. När det kommer till aktivt förvaltade småbolagsfonder 

finns det dock några studier som visar på att dessa verkar kunna prestera bättre än 

jämförelsebara marknadsindex, bland annat Bogle (2002) samt Otten och Bams (2002). 

Fondavgifter har även kopplats till diskussionen gällande passiv och aktiv förvaltning av bland 

annat Cremers et al. (2016), som i deras artikel visade att förekomsten av passiv förvaltning 

ökar konkurrensen på marknaden och sänker avgifterna för de aktivt förvaltade fonderna. 

 

Bogle (2002) studerade många fonder ur ett antal olika fondkategorier och visade att 

lågkostnadsfonder (indexfonder) överpresterade högkostnadsfonder i form av riskjusterad 

avkastning. Han fann dock ett segment som överpresterade sitt jämförelseindex, fondsegmentet 

som fokuserade på att investera i små tillväxtbolag. Otten och Bams (2002) studerade den 

europeiska fondmarknaden och fann att aktiefonder som grupp överpresterade sitt 

jämförelseindex, där fonder som fokuserade på småbolag presterade allra bäst. 

 

En förespråkare för att kapitalmarknader är effektiva var Malkiel (2003). I sin artikel visade 

han att få fonder faktiskt lyckades att överprestera index mellan åren 1970 och 2001, där han i 

huvudsak studerade den amerikanska börsen. 

 

Studier på området är i huvudsak gjorda på den amerikanska aktiemarknaden samtidigt som få 

studier genomförts på den svenska marknaden. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) 

gjorde dock en studie på den svenska kapitalmarknaden där de kom fram till flera olika resultat. 

Ett av dem var att större fonder, sett till förvaltat kapital, tenderade att prestera sämre än fonder 

med mindre förvaltat kapital. 

 

Vänds blicken utåt från Sverige finns det även några studier gjorda på de nordiska aktie- och 

fondmarknaderna. Christensen (2005) studerade den danska fondmarknaden och visade att 

ingen av fonderna han undersökte överpresterade jämförelseindexet. 
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Swierlikowska (2009) studerade i sin masteruppsats aktiefonder i fyra nordiska länder, Sverige, 

Danmark, Norge och Finland. I studien analyserades flera olika faktorer som exempelvis 

riskjusterad avkastning samt marknadstiming hos respektive fond, för att sedan jämföra dessa 

mellan länderna. Swierlikowska visade bland annat att aktiefonderna för vardera land inte 

verkade prestera vare sig bättre eller sämre än sina jämförelseindex. 

 

En gemensam nämnare när det gäller tidigare studier är att de flesta har studerat större bolag 

kontra stora marknadsindex som exempelvis S&P 5005. Vår avsikt är att testa om resultatet 

som Bogle (2002) och Otten och Bams (2002) fann även visar sig stämma på den svenska 

småbolagsmarknaden. Utöver Bogle (2002) och Otten och Bams (2002) verkar marknaden för 

småbolag till synes vara relativt outforskad när det kommer till studier på sambandet.  Det finns 

dock andra studerade samband inom området. Ett exempel är Fama och French (1993) som 

studerade olika riskfaktorers påverkan på aktiers avkastning. De kom fram till att mindre bolag 

hade en klart högre avkastning än större bolag under tidsperioden 1963-1990. Det finns även 

anledning att tro att några av de grundantagandena som underbygger random walk teorin och 

den effektiva marknadshypotesen6 kanske inte håller lika bra på marknader för mindre bolag 

som på storbolagsmarknader. Detta skulle bland annat kunna bero på avsaknad av hög 

konkurrens om information, som då skulle kunna leda till en mindre effektiv marknad. Det här 

skulle i sin tur kunna leda till att fonder utnyttjar informationen för högre riskjusterad 

avkastning. Engström (2004) fann bland annat att konkurrensen om information var lägre på 

den svenska småbolagsmarknaden i jämförelse med marknaden för större bolag, vilket gjorde 

att småbolagsfonder kunde utnyttja detta för att generera överavkastning. Sammantaget gör 

detta det intressant att studera hur fenomenet ter sig på den svenska aktie- och fondmarknaden 

för småbolag. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka den svenska fondmarknaden för småbolagsfonder och 

hur dessa presterar i relation till ett jämförelsebart marknadsindex. Analysen förväntas ge svar 

på om de studerade fonderna lyckats generera en högre riskjusterad avkastning i jämförelse 

med det valda indexet de studeras gentemot. Det här ska enligt teorin inte vara möjligt, givet 

att marknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. Uppsatsen behandlar även 

                                                
5 S&P 500 är ett amerikanskt marknadsindex med 500 stora amerikanska bolag (Bloomberg, 2019b). 
6 Utförligare förklaringar av dessa två teorier återfinns under teoriavsnittet (kapitel 2). 
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fondernas avgift i relation till den riskjusterade avkastningen. Mot bakgrund av syftet avses 

följande frågeställningar att besvaras: Genererar aktivt förvaltade småbolagsfonder 

överavkastning7 relativt ett jämförelsebart index enligt Jensens alfa8? Genererar aktivt 

förvaltade småbolagsfonder en högre riskjusterad avkastning relativt indexet, sett till 

Sharpekvot9?  

 

En av de avgränsningar som gjorts i studien är att de fonder som valts ut endast är aktiefonder 

som förvaltats med fokusering på småbolag enligt Morningstars10 kategorisering för vad 

småbolagsfonder är. Detta sätt att välja ut de fonder som studerats kan likställas med 

tillvägagångssättet Bogle (2002) använde sig av. Studien avgränsas även geografiskt till enbart 

den svenska marknaden, likt Dahlquist, Engström och Söderlind (2000), vilket innebär att alla 

fonder som analyserats är svenska småbolagsfonder som i huvudsak investerar i svenska bolag. 

Eftersom tidigare studier använt sig av många olika typer av modeller och mått för prestation 

har två av de vanligaste måtten när det kommer till denna typ av studier valts ut. Måtten som 

valts ut kompletterar varandra med syfte att kunna dra mer nyanserade slutsatser. 

Sharpekvoten, som är det första måttet, användes av bland annat Sharpe (1966), Bogle (2002) 

och Swierlikowska (2009). Det andra måttet är Jensens alfa, som användes bland annat av 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000), Christensen (2005), Otten och Bams (2002) samt 

Swierlikowska (2009) och är ett mått på fondförvaltarens förmåga att välja aktier som 

riskjusterat överpresterar marknaden. 

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande; i Kapitel 2 redovisas för de teorier som legat till grund 

för uppsatsen. Uppsatsen behandlar sedan tidigare studier inom området i kapitel 3, för att 

läsaren ska få en djupare förståelse för hur forskningsområdet ser ut, samt även uppsatsens 

bidrag. Efter detta presenteras i Kapitel 4 vilken typ av data som använts och hur den insamlats 

samt vilka statistiska metoder och modeller som använts. Kapitel 5 redovisar uppsatsens 

resultat samt en tillhörande diskussion. Kapitel 6 avslutar uppsatsen med slutsatser och 

återkoppling till uppsatsens frågeställningar samt några förslag på framtida forskning inom 

området. 

                                                
7 Med överavkastning menas ett positivt Jensens alfa. 
8 Jensens alfa är ett mått som används för att mäta den faktiska avkastningen för en portfölj jämfört med den 

teoretiskt förväntade avkastningen (Damodaran, 2002). 
9 Sharpekvoten mäter hur hög avkastning en portfölj genererat i förhållande till den risk som tagits i portföljen 

(Brealey, Allen & Myers, 2011). 
10 Morningstar Inc. är världens största oberoende utgivare av fondinformation (Morningstar, 2019b). 



5 
 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Random Walk 

År 1965 publicerade Eugene Fama en sammanfattning på Random Walk-teorin vilket kommit 

att utgöra grundstenen för teorin om den effektiva marknadshypotesen. Fama menade att i de 

metoder som använts flitigast för att förutspå priser på olika typer av värdepapper antas det att 

historiska priser och beteenden hos enskilda värdepapper även kommer kunna ses i framtiden. 

Därav blir det enklaste sättet att förutspå priser för enskilda värdepapper i framtiden att sätta 

sig in i hur dess pris fluktuerat historiskt i ett försök att kunna förutsäga framtida priser, något 

Fama ansåg inte ska vara möjligt enligt Random-Walk teorin. 

 

Fama (1965) menade att de som förespråkar Random Walk-teorin utgår från att stora 

aktiemarknader är tydliga exempel på så kallade effektiva marknader. Han beskrev en effektiv 

marknad som en marknad där ett stort antal vinstmaximerande, rationella investerare aktivt 

försöker förutspå framtida priser på tillgångar, där all publik information är tillgänglig för alla 

aktörer. Denna konkurrens kommer i genomsnitt leda till att ny information reflekteras i 

tillgångens pris, vilket då leder till att enskilda aktörer inte kan skapa överavkastning med hjälp 

av publik information. Detta betyder att på en effektiv marknad kommer det faktiska priset på 

ett värdepapper avspegla det verkliga priset väl. På en effektiv marknad kommer handlingarna 

av de olika aktörerna påverka det faktiska priset på ett värdepapper så att det slumpmässigt 

kommer “vandra” omkring det verkliga priset, som i både teorin och praktiken är mer eller 

mindre omöjligt att få fram. Det betyder dock inte att det verkliga priset inte kan förändras över 

tid, givet ny information. På en effektiv marknad skulle förändringar i det verkliga priset 

avspeglas omgående i det faktiska priset. Vad som dock kan vara viktigt att påpeka är att 

konsekvenserna av ny information inte är givet, priser vandrar högre än det verkliga priset lika 

ofta som lägre. Då det inte går att avgöra när priset reflekteras av en nyhet innebär detta att 

priset vandrar oberoende. En marknad där förändringar i priset på värdepapper kan vandra 

oberoende är en så kallad “random walk-marknad”. På en sådan marknad är det inte 

meningsfullt att försöka förutspå framtida priser på ett värdepapper med hjälp av historiska 

priser. 
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2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Som en utveckling av random walk-teorin publicerade Fama (1970) sin artikel “Efficient 

Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, som förklarar teorin bakom 

effektiva marknadshypotesen. Några av antagandena som underbygger den effektiva 

marknadshypotesen och som kommer från “Random Walk”-teorin är att investerare är 

rationella och vinstmaximerande, samt att all information är fritt tillgänglig för alla aktörer 

(Fama, 1965). Detta betyder i sin tur att en investerare inte kan köpa ett värdepapper och 

förvänta sig en högre avkastning än marknaden, eftersom all information som finns tillgänglig 

redan är inprisad (Fama, 1970). Effektiva marknadshypotesen innefattar tre olika nivåer av hur 

effektivt information reflekteras i priserna på marknaden. Svag effektivitet, den lägsta nivån, 

tar enbart hänsyn till historiska priser. Semi-stark effektivitet beaktar all offentlig information 

som finns tillgänglig på marknaden som exempelvis kvartals- eller årsrapporter. Den sista 

nivån, stark effektivitet11, menar att all offentlig samt all privat information reflekteras i 

marknadspriserna. 

2.3 Risk 

Risk är en central del i alla investeringsbeslut. När man talar om risk relaterat till investeringar 

delas denna ofta upp i två olika delar, bolagsspecifik risk samt marknadsrisk (Damodaran, 

2002). Några bolagsspecifika riskfaktorer skulle exempelvis kunna vara att bolaget 

missbedömt efterfrågan för sin produkt, eller att konkurrerande företag visar sig vara mer 

konkurrenskraftiga än vad som befarats. Marknadsspecifik risk är istället riskfaktorer som 

påverkar hela eller stora delar av marknaden. Ett exempel på en marknadsspecifik risk är 

lågkonjunkturer i ekonomin, vilket påverkar hela marknaden och därför också hela eller stora 

delar av portföljen. 

 

En stor skillnad mellan de två typerna av risk är att bolagsspecifik risk går att diversifiera bort 

genom att bredda portföljen med fler värdepapper eller tillgångar, medan den 

marknadsspecifika risken däremot inte går att diversifiera bort på en given marknad 

(Damodaran, 2002). Orsaken är att diversifiering gör att varje enskild tillgång påverkar 

portföljen i lägre utsträckning, vilket bara gäller för den bolagsspecifika risken, eftersom 

marknadsrisken påverkar hela eller stora delar av portföljen (Brealey, Allen & Myers, 2011). 

                                                
11 Stark effektivitet är svårt att studera och modellerna som behöver användas är väldigt omfattande, varför 

dessa oftast inte skapar en bra reflektion av verkligheten (Fama 1970). 
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Det går dock att diversifiera bort marknadsrisken genom att investera på andra geografiska 

marknader, då länder ofta har unika särdrag som gör att ekonomiska faktorer påverkar landet 

olika mycket vid olika tillfällen (Heston & Rouwenhorst, 1995). Det här är dock inte möjligt 

för fonderna i studien då dessa enbart investerar i Sverige. Brealey, Allen och Myers (2011) 

menar också att den specifika risken minskar markant när man diversifierar en portfölj med få 

innehav, men att diversifieringens effekt avtar, vilket gör att denna effekt är liten när en portfölj 

har över 20-30 tillgångar. 

 

Det vanligaste måttet som används för att mäta marknadsrisken för enskilda tillgångar är 

betavärdet (β) (Brealey, Allen & Myers, 2011). Betavärdet förklarar hur känslig en tillgång är 

för marknadsrörelser. Har tillgången ett betavärde högre än ett påverkas priset på tillgången 

mer än marknaden, och är därmed mer riskfylld än marknaden. Har tillgången ett betavärde 

lägre än ett påverkas tillgången mindre än marknaden, och är då mindre riskfylld. Ett betavärde 

på exakt ett innebär att tillgången korrelerar perfekt med marknadens prisrörelser. Beräkningen 

av betavärdet för respektive fondportfölj i uppsatsen har gjorts enligt ekvation 112 (Brealey, 

Allen & Myers, 2011): 

 

β = σim / σm
2  ,                                                          (1) 

 

där 

σim = Kovariansen mellan fondens avkastning och marknadens avkastning 

σm
2 = Variansen för marknadens avkastning 

2.4 Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är den vanligaste modellen, samt den metod som använts 

längst i investeringssammanhang för att beräkna en portföljs förväntade avkastning i 

förhållande till risken i portföljen (Damodaran, 2002). CAPM antar att förväntad avkastning är 

proportionell till riskfaktorn β och att det finns ett positiv samband mellan risk (β) och 

avkastning, där högre risk leder till högre avkastning samt att lägre risk leder till lägre 

avkastning (Brealey, Allen & Myers, 2011). Ekvation 2 nedanför har använts i uppsatsen för 

att beräkna förväntad avkastning för fondportföljerna (Damodaran, 2002): 

 

                                                
12 Samtliga ekvationer i uppsatsen har beräknats för varje enskild fond samt för jämförelseindexet. 
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E(Ri ) = Rf + 𝛽i ∗(E(Rm ) −Rf ),                                         (2) 

 

där 

E(Ri ) = Förväntad avkastning för portfölj i  

Rf = Riskfria räntan 

βi = Betavärdet för portfölj i 

E(Rm ) = Marknadsportföljens förväntade avkastning 

E(Rm ) - Rf ) = Marknadens riskpremie 

3. Tidigare studier samt uppsatsens bidrag 

3.1 Tidigare studier13 

Sharpe (1966) genomförde en studie på 34 fonder på den amerikanska marknaden mellan åren 

1954–1963. I studien använde Sharpe sig av måttet reward-to-variability, som senare kom att 

bli kallat Sharpekvoten, för att studera de 34 fondernas historiska samt framtida möjliga 

riskjusterade avkastning i förhållande till marknadsindexet Dow Jones Industrial Average. 

Sharpes slutsatser var att den amerikanska kapitalmarknaden var effektiv i hög grad, samt att 

skillnader i avkastning mellan index och fonder till stor del berodde på kostnader och avgifter. 

Därmed ansåg Sharpe också att kapitalförvaltare borde ägna sig åt att utvärdera risker och 

diversifiera portföljen, istället för att spendera resurser på att leta efter aktier som är 

undervärderade. Han ansåg också att det behövdes ytterligare studier på området för att kunna 

göra en ordentlig utvärdering av detta resultat. 

 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) gjorde en omfattande studie på den svenska 

fondmarknaden. De studerade fonders avkastning i relation till olika attribut hos fonderna, som 

exempelvis historisk avkastning, storlek, in- och utflöden ur fonden och handelsaktivitet. De 

studerade enbart fonder på den svenska kapitalmarknaden mellan åren 1993 och 1997. Varför 

författarna valde att avgränsa sig till just den analysperioden var för att det enbart fanns ett 

begränsat antal fonder innan år 1991. Dataunderlaget utgjordes av, 80 aktiefonder, 46 

allemansfonder, 42 obligationsfonder samt 42 räntefonder. Författarna använde sig av två olika 

jämförelseindex, Findatas14 avkastningsindex, vilket är ett värdeviktat index som inkluderar 

                                                
13 I Tabell 4A och Tabell 5A i Appendix återfinns nyckelinformation för respektive artikel som behandlas i 

detta avsnitt. 
14 Findata är idag ägt av Nasdaq OMX, vilket är världens största företag relaterat till börshandel (Nasdaq, 2019).  
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utdelningar samt ett egenkonstruerat index med samma beståndsdelar som Carnegie Small Cap 

Index15. Det senare indexet värdeviktade dem manuellt, samt inkluderade utdelningar. Genom 

att också inkludera data från fonder som lagts ned undvek man så kallat survivorship bias16 i 

dataunderlaget. Författarna kom fram till att avkastningen för vanliga aktiefonder var neutral 

eller något högre än förväntat enligt Jensens alfa. De kom även fram till att avkastning 

korrelerade negativt med avgifter, det vill säga, fonder med höga avgifter verkade 

underprestera fonder med låga avgifter samt att större fonder, med avseende på förvaltat 

kapital, presterade sämre än mindre fonder. De fann också lite bevis som pekade på att aktivt 

förvaltade fonder presterade bättre än passivt förvaltade fonder. Detta är intressant då det talar 

emot den effektiva marknadshypotesen, givet att den svenska marknaden är effektiv. 

 

År 2002 publicerade John Bogle en artikel där han undersökte hur fonder ur olika 

marknadssegment presterade jämfört med respektive marknad. De segment som undersöktes 

var bland annat värde-, bland- och tillväxtfonder från small, mid samt large cap segmenten på 

den amerikanska fondmarknaden. Måttet som användes i studien för att räkna fram den 

riskjusterade avkastningen var Sharpekvoten. Han visade med studien att endast en grupp av 

alla som undersöktes, riskjusterat, presterade bättre än marknaden. Det segmentet som 

levererade en bättre avkastning än marknaden var småbolagsfonder med fokus på små 

tillväxtbolag. Bogle använde sig av information om fondernas avkastning för tio år med 

startpunkt 1991 och slutpunkt 2001. Dessa jämfördes sedan med marknadsindexet S&P 500. 

De fonder som testades i studien valdes ut med hjälp av Morningstars kategorisering av fonder. 

Förutom att sortera fonderna efter vilken fokusering de hade så valde han även att dela in dem 

efter tillhörande kostnad, om fonden kunde klassas som antingen hög- eller lågkostnadsfond, 

där den senare ofta är indexfonder. Författaren drog slutsatsen att småbolagsfonder med 

fokusering på tillväxtbolag var den enda kategorin som genererade en högre riskjusterad 

avkastning än marknadsindex. Han konstaterade även att lågkostnadsfonder i alla segment hade 

en högre riskjusterad avkastning än de fonder som klassades som högkostnadsfonder. Givet 

detta så kunde det också konstateras att kostnader hade en stor betydelse. Genom att ta hänsyn 

till kostnader kunde Bogle påvisa ännu större skillnader i avkastning samt att det var 

lågkostnadsfonderna som presterade bäst. Bogle kunde även konstatera att genom en 

                                                
15 Small cap är den del av den svenska aktiemarknaden där de mindre bolagen handlas (MSCI, 2019). 
16 Survivorship bias är ett fenomen som menar att datan kan bli missvisande då det bara är överlevarna som 

representeras i dataunderlaget (Elton, Gruber & Blake, 1996). I det här fallet skulle det betyda att fonder som 

exempelvis presterat dåligt under en längre period tenderar att läggas ned, vilka då saknas i dataunderlaget 

(Elton, Gruber & Blake, 1996). 
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reducering av kostnader med en procent så ökade den riskjusterade avkastningen med mer än 

en procent. Något som dock är värt att påpeka är att Bogle hade survivorship bias i 

dataunderlaget, vilket försvagade tillförlitligheten för resultaten i studien.  

 

Otten och Bams (2002) studerade ett flertal inhemska fondmarknader i Europa. De studerade 

506 fonder från fem av de största fondmarknaderna i Europa, mellan åren 1991-1998. 

Marknaderna representerade tillsammans cirka 85 procent av det totala kapitalet i europeiska 

fonder. Författarna ämnade att undersöka den riskjusterade avkastningen hos de aktivt 

förvaltade fonderna relativt jämförelsebara index. Otten och Bams använde sig till skillnad från 

flera andra tidigare studier även data från fonder som lagts ned och undvek därmed survivorship 

bias i dataunderlaget17 vilket gjorde att resultatet och slutsatserna blev mer tillförlitliga. I 

studien kom författarna fram till att de flesta aktivt förvaltade fonderna genererade positiv 

riskjusterad avkastning. De fonder som investerade i småbolag presterade markant bättre och 

presterade bättre än marknaden som grupp. De fann också svaga bevis i alla länder som 

studerades för att fonder som tidigare presterat bra fortsatte att göra det, vilket författarna 

kallade för “hot hands”. Hos brittiska fonder fann författarna även starkare bevis för fenomenet. 

 

Engström (2004) studerade 112 svenska aktiefonder mellan åren 1996-2000. 97 av dessa var 

breda aktiefonder som investerade i Sverige medan resterande 15 var small cap fonder som 

investerade i svenska småbolag. Engström använde sig av en modifierad version av Jensens 

alfa för att bedöma om fonderna riskjusterat överavkastat marknaden. Han analyserade även 

fondernas prestation i förhållande till taktiska (kortsiktiga) beslut och strategiska (långsiktiga) 

beslut. Engströms slutsatser var att fonderna i genomsnitt överpresterade sina jämförelseindex. 

Han kom även fram till att anledningen till att småbolagsfonderna överpresterade marknaden 

var att dessa kunde utnyttja asymmetrisk information för att göra bättre taktiska (kortsiktiga) 

beslut, eftersom denna delen av marknaden inte var lika konkurrensutsatt. Fonderna som 

investerade i större bolag kunde dock inte utnyttja kortsiktig asymmetrisk information, då 

konkurrensen var högre i denna del av marknaden. Överlag visade Engström på vikten av 

konkurrens om information och hur det påverkade fonders avkastning. 

 

                                                
17 Författarna hade dock inte data för de franska fonder som lagts ned, vilket gör att just den delen av studien är 

föremål för survivorship bias (Otten & Bams, 2002). 
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Christensen (2005) studerade den danska kapitalmarknaden genom att analysera data för 47 

fonder, varav 34 aktiefonder och 13 räntefonder. Datan som analyserades var avkastningsdata 

från januari 1996 fram till juni 2003. Christensen använde sig av Jensens alfa för att se om 

någon av fonderna lyckats generera överavkastning över tid relativt jämförelseindexet. 

Författaren använde sig också av två ytterligare varianter av Jensens alfa för att studera 

marknadstiming och portföljval hos fonderna. Hans slutsatser var att ingen av fonderna visade 

positiva resultat som var statistiskt signifikanta vare sig det gällde avkastning eller 

portföljvalsförmåga. Gällande marknadstiming var det endast två fonder som visade på 

statistisk signifikans i positiv bemärkelse. 

 

Swierlikowska (2009) studerade den nordiska fondmarknaden, exklusive Island. Data 

hämtades för aktiefonder i alla fyra länder, 72 svenska, 40 norska, 20 finska och 18 danska. 

Syftet med studien var att jämföra ländernas fondmarknader mellan varandra. De faktorer som 

jämfördes var riskjusterad avkastning, marknadstiming samt hur väl fonderna lyckats prestera 

över tid. Slutsatserna som Swierlikowska kom fram till var att de flesta fonder i studien lyckats 

överavkasta sina jämförelseindex enligt Jensens alfa. Gällande Sharpekvoten överpresterade 

dock endast norska och finska fonder. Marknadstiming visade sig inte vara statistiskt 

signifikant i något av ländernas fonder överlag. 

 

Det förekommer även ett antal uppsatser på området som skrivits på universitet. En av dessa 

är Arnell (2016) som jämförde passiva indexfonder med aktivt förvaltade fonder på svenska, 

finska, danska och norska fondmarknaderna.  

3.2 Bidrag och relevans 

Då syftet med denna uppsats är att studera om mindre bolag på den svenska kapitalmarknaden 

prissätts effektivt leder detta till att det huvudsakliga bidraget från studien är fokuseringen på 

småbolag i uppsatsen. Området för småbolag verkar vara relativt outforskat för jämförelser 

mellan indexförvaltning och aktiv förvaltning. Därför anser vi att det finns en relevans i att 

utforska området ytterligare samt att den knappa litteraturen runt området får ett tillskott. Det 

finns några tidigare studier av småbolag (se exempelvis Bogle, 2002; Dahlquist, Engström & 

Söderlind, 2000; Otten & Bams, 2002). Vad som dock skiljer vår studie från dessa är 

fokuseringen på enbart mindre bolag, till skillnad från de tidigare studierna som även studerar 

andra kategorier tillsammans med småbolag på kapitalmarknaderna. Genom att enbart fokusera 
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på mindre bolag kan de större bolagens påverkan på resultaten uteslutas. Ytterligare en sak som 

skiljer vår studie från dessa är faktumet att vi enbart fokuserar på den svenska 

kapitalmarknaden där det finns relativt lite tidigare forskning. Tidigare studier som fokuserat 

på just den svenska kapitalmarknaden har även haft andra fokuseringar än enbart småbolag och 

därav anser vi att detta är ett relevant bidrag. Utöver fokuseringen på småbolagsmarknaden så 

kommer även fondernas avgifter analyseras, vilket skulle kunna ha en stor inverkan på den 

avkastningen en investerare får tillbaka och därmed också vara en av de viktiga faktorerna att 

ta hänsyn till vid ett investeringsbeslut. Fondavgifter är även aktuellt i riksdagen då proposition 

2018/19:62 ämnar begränsa de avgifter fondförvaltare för aktiva fonder kan ta ut. Uppsatsen 

är därmed tänkt att kunna användas som en fingervisning för hur privata investerare kan tänka 

när det kommer till investeringar i småbolagsfonder. 

4. Data och metod 

4.1 Aktiefonder 

I den data som insamlats återfinns 27 aktivt förvaltade småbolagsfonder där en historik om 

avkastning finns för åtminstone fem år bakåt i tiden. De fonder som inte hade en historik på 

minst fem år sorterades bort för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om avkastning över tid, 

vilket kräver viss historik för de enskilda fondernas avkastning. Urvalet för fonderna gjordes 

genom en fondsökning genom Morningstars sökfunktion, där urvalet begränsades till 

fondkategorin Sverigefonder med inriktning på små- och medelstora bolag18. Fonderna i 

urvalet var dock fonder som enligt Morningstars kategorisering enbart fokuserade på småbolag. 

De aktuella fondernas avkastning har tagits fram i avkastning per kvartal. Startpunkten är 

kvartal ett år 2014 och slutpunkten är kvartal 4 år 2018. Information om den kvartalsvisa 

avkastningen är inhämtad från Morningstars informationssökning för fonder. 

 

Alla fonder i uppsatsen fokuserade på små tillväxtbolag, men kapitalallokeringen skiljde sig 

mellan fonderna. De flesta fonderna i underlaget hade industribranschen som den största 

allokeringen. Lancelot Avalon och Strand småbolagsfond hade dock sjukvård som den största 

branschen i portföljen medan några av fonderna som presterat bäst hade teknik som största 

bransch. De studerade fonderna skiljde sig åt även när det gällde antal innehav. Det 

genomsnittliga antalet för alla fonder som grupp var 45 innehav, samtidigt som flera av 

                                                
18 De fonder som lagts ned fanns ej tillgängliga i Morningstars databas. 
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fonderna hade runt 20 innehav medan några hade uppemot 100 innehav. Detta skulle kunna ha 

en effekt på hur väl diversifierade fonderna var, vilket då kan få implikationer i analysen. 

Fonderna hade en genomsnittlig årlig avgift på 1,41 procent. Ett fåtal av fonderna hade en 

avgift under 1 procent samtidigt som de flesta fonderna hade en årlig avgift som låg mellan 

1,40 och 1,60 procent. Endast en av fonderna i urvalet hade en avgift som är högre än 2 procent. 

Den årliga avgiften för respektive fond har sammanställts och presenteras nedan i Tabell 1. 

4.2 Jämförelseindex 

Det index som anses vara jämförbart gentemot dessa fonder är MSCI Sweden Small Cap. 

Indexet, likt Carnegie Small Cap Index som Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) 

använde sig av, är ett index för de mindre bolagen på den svenska aktiemarknaden och som har 

som syfte att uppskatta prestationen för dessa (MSCI, 2019). Båda dessa index tar även hänsyn 

till utdelningar, vilket ger en mer rättvis bild vid en jämförelse mellan index och fonder. Tar 

man inte hänsyn till utdelningar kommer fonderna ha en fördel i form av avkastning. Datan för 

indexet har, i likhet med datan för fonderna, första kvartalet 2014 som startpunkt. Även här har 

data för kvartalsavkastning använts. Information om avkastningen från indexet är inhämtad 

från Bloomberg. 

4.3 Deskriptiv data 

I Tabell 1 presenteras deskriptiv statistik för de fonder som studerats i rapporten samt det index 

som fonderna jämförts med. I Tabellen framkommer mått som årlig avgift, medelvärde för 

fondens avkastning, standardavvikelse, samt minsta och högsta värde. Måtten avspeglar den 

avkastning som fonden levererat sedan kvartal 1 2014 fram till kvartal 4 2018 och presenteras 

i procent.  

 

Ett av de vanligaste måtten för mätning av risk för fonder är fondens standardavvikelse 

(Eklund, 2018). Standardavvikelsen visar hur mycket fondens avkastning avviker från 

medelavkastningen. En hög standardavvikelse tyder på höga svängningar i avkastningen. En 

fond som har en standardavvikelse under 10 procentenheter brukar klassificeras som en fond 

med låg risk, medan en fond där standardavvikelsen hamnar på över 20 procentenheter brukar 

anses vara en fond med hög risk. 

 

 



14 
 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för 27 aktivt förvaltade svenska småbolagsfonder uttryckt i 

procent 
Fondnamn 

 

Medelvärde Std. Avvikelse Min. Max. Årlig avgift 

C Worldwide 

Sweden Small 

Cap 1A 

4,510 7,498 -9,6 18,2 

 

1,62 

 

SEB 

Sverigefond 

Småbolag C/R 

 

4,180 

 

7,417 

 

-11,4 

 

17,6 

 

 

1,50 

 

Humle 

Småbolagsfond 

4,190 7,901 -11,0 19,6 

 

1,08 

 

 

SEB Micro Cap 

C SEK – Lux 

3,940 8,539 -14,7 17,4 

 

2,01 

 

 

Länsförsäkringar 

Småbolag 

Sverige A 

 

4,020 

 

7,941 

 

-10,4 

 

17,6 

 

 

1,66 

 

Öhman Sweden 

Micro Cap 

3,905 7,986 -15,5 18,3 

 

1,56 

 

SEB 

Sverigefond 

Småbolag 

 

3,805 

 

7,264 

 

-11,8 

 

15,1 

 

 

1,50 

 

Handelsbanken 

Svenska 

Småbolag 

 

3,715 

 

8,001 

 

-14,4 

 

17,5 

 

 

1,51 

 

Lannebo 

Småbolag 

 

 

3,620 

 

 

6,699 

 

 

-10,8 

 

 

15,1 

 

 

1,63 

 

Nordea 

Småbolagsfond 

Sverige 

 

3,625 

 

7,148 

 

-11,2 

 

16,7 

 

 

1,50 

 

Swedbank 

Robur 

Småbolagsfond 

Sverige 

 

3,425 

 

8,200 -15,4 18,0 

 

 

1,25 

 

AMF Aktiefond 

Småbolag 

3,345 7,919 -14,1 17,6 

 

0,40 

 

Carnegie 

Småbolagsfond 

A 

 

3,525 

 

8,434 

 

-11,6 

 

17,6 

 

 

1,62 

 

Skandia 

Småbolag 

Sverige 

 

3,370 

 

7,647 

 

-14,1 

 

16,7 

 

 

1,40 

 

ODIN Sverige C 

 

2,955 

 

7,109 

 

-14,5 

 

14,7 

 

1,20 
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Didner & Gerge 

Småbolag 

3,195 6,776 -16,6 14,6 1,40 

 

Lancelot Avalon 

 

3,040 

 

8,951 

 

-13,2 

 

17,3 

 

1,00 

 

Spiltan 

Aktiefond 

Småland 

 

3,165 

 

8,492 

 

-17,5 

 

16,8 

 

 

1,53 

 

Ancoria/ 

Carnegie 

Småbolagsfond 

 

3,210 

 

8,814 

 

-12,7 

 

19,3 

 

 

1,50 

 

Strand 

Småbolagsfond 

2,905 6,038 -12,2 12,3 

 

0,93 

 

Catella 

Småbolag 

3,165 8,755 -17,2 23,3 

 

1,57 

 

Granit Småbolag 

 

2,725 

 

7,171 

 

-12,9 

 

15,0 

 

1,58 

 

Spiltan 

Aktiefond 

Sverige 

 

2,665 

 

8,273 

 

-16,9 

 

18,5 

 

 

1,56 

 

 

Spiltan 

Aktiefond 

Dalarna 

 

3,100 

 

6,682 

 

-14,8 

 

14,6 

 

 

1,50 

 

Inside Sweden 

 

2,225 

 

7,544 

 

-12,6 

 

17,2 

 

0,98 

 

 

Evli Sverige 

Småbolag B 

 

 

3,135 

 

8,165 

 

-15,5 

 

15,0 

 

 

1,60 

Öhman 

Småbolagsfond 

A 

3,370 7,314 -14,6 16,5 

 

1,57 

 

Jämförelseindex 

 

MSCI 

Sweden Small 

Cap (Gross 

dividends) 

 

 

3,184 

 

 

7,449 

 

 

-14,0 

 

 

16,3% 

 

 

 

 

- 

Anm: Alla fonder samt jämförelseindex har 20 observationer.  

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a) och egna beräkningar.  

4.4 Riskfri Ränta 

En riskfri ränta brukar karaktäriseras som den räntan en investerare kan få från en tillgång helt 

utan risk, det vill säga förväntad avkastning för tillgången är alltid lika med den faktiska 

avkastningen (Damodaran, 2002). Damodaran anser också att det finns två grundläggande 

kriterier som måste stämma för att en tillgång ska kunna klassas som riskfri. Det första kriteriet 

är att det inte får finnas en risk för att tillgången eller utbetalaren för tillgången går i konkurs. 
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Det andra kriteriet är att det inte får finnas någon återinvesteringsrisk, vilket i praktiken betyder 

att hänsyn måste tas till förändringar i räntan för tillgången när löptiden går ut. 

 

Den riskfria räntan som använts i CAPM och i Sharpe-måttet i denna studie, har hämtats från 

riksbankens hemsida (Sveriges Riksbank, 2019a), vilket är 3 månaders STIBOR19. I likhet med 

Christensen (2005) och Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) har vi valt att använda oss 

av en riskfri ränta med samma tidsintervall som datan för fondernas och indexets avkastning, 

vilket i det här fallet är kvartalsdata. Detta har gjorts för att få en rättvis jämförelse. Dahlquist, 

Engström och Söderlind (2000) använde sig även dem av STIBOR och Christiansen (2005) 

använde sig av Danmarks motsvarighet, CIBOR20. I Tabell 1A i appendix återfinns 

kvartalsdata för hur medelvärdet för STIBOR sett ut från 2014 till och med 2018. Den riskfria 

räntan som använts i de olika modellerna är ett beräknat medelvärde för hela tidsperioden, för 

att få en rättvis representation och för att kunna ta hänsyn till att den riskfria räntan har 

förändrats mellan 2014-2018. Beräkningen gav ett medelvärde på -0,1825 procent, vilket 

presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig riskfri ränta för tidsperioden 2014-2018 uttryckt i procent  

 Stibor 3M(Stockholm Interbank Offered Rate) 

Genomsnittlig riskfri ränta för tidsperioden 

 

-0,1825 

Källa: Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar.  

4.5 Kritisk granskning av data 

Det finns både för- och nackdelar med olika typer av mätperioder av data. I denna uppsats 

valdes kvartalsdata, då månadsdata saknades. Fördelen med månadsdata i det här fallet skulle 

varit att man får ett resultat mer likt verkligheten eftersom fler av svängningarna i 

avkastningsdatan skulle redovisats i dataunderlaget. Fler observationer leder generellt sett 

också till en mer tillförlitlig analys. 

 

I och med att studien enbart riktar sig mot den svenska fondmarknaden begränsas antalet 

tillgängliga fonder. Det optimala skulle vara att ha långa mätperioder samtidigt som man också 

                                                
19 STIBOR eller Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta som används av ett antal banker på den 

svenska penningmarknaden. Den visar den genomsnittliga räntan som dessa banker använder i in- och utlåning 

mellan varandra, utan att kräva säkerhet för lånen (Sveriges Riksbank, 2019b). 
20 CIBOR eller Copenhagen Interbank Offered Rate är den danska motsvarigheten till STIBOR (Finans 

Danmark, 2019). 
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har många observationer. Det blir en avvägning, längre mätperioder sorterar bort fonder som 

inte funnits tillräckligt länge, vilket gör att antalet observationer blir lägre, som också gör att 

tillförlitligheten i resultatet blir lägre. Hade en mätperiod för denna studie överskridit 5 år skulle 

dataunderlaget bli markant mindre, varför en 5 årsperiod valdes. 

 

Trots att fonderna kategoriseras som aktiefonder enligt Morningstar har de även mandat att äga 

andra värdepapper som exempelvis derivat. Det här skulle kunna ha en effekt på portföljen som 

skulle kunna påverka hur resultatet av denna studie kan tolkas. Utöver detta har även de flesta 

fonderna mandat att investera en liten andel av portföljen i värdepapper utanför den svenska 

marknaden, vilket skulle kunna försvåra analysen av resultatet när det kommer till 

effektiviteten på den svenska marknaden. 

 

Ett av de vanliga problemen med fondanalys är survivorship bias, vilket nämnts tidigare i 

uppsatsen. Survivorship bias överskattar prestationen för de fonder som undersöks eftersom de 

fonder som avkastat sämre tenderar att läggas ned och därmed också ofta tas bort från databaser 

(Elton, Gruber & Blake, 1996). Survivorship bias i dataunderlaget försvagar tillförlitligheten 

för studiens resultat då detta kan bli missvisande om det är många fonder som lagts ned. 

Eftersom data för nedlagda fonder inte lyckats framställas för uppsatsen förekommer 

survivorship bias i dataunderlaget. Hur mycket detta påverkar resultatet går dock inte att säga. 

 

En annan sak att tänka på vid jämförelse mellan ett marknadsindex och aktivt förvaltade fonder 

är att marknadsindexet inte har lika höga kostnader (Kostovetsky, 2003). Ett marknadsindex 

har exempelvis inte några rörelsekostnader eller transaktionskostnader, vilket gör att 

marknadsindex har en inbyggd fördel när det kommer till avkastning, i jämförelse med fonder. 

4.6 Metodval 

Med hjälp av OLS-regression där marknadsindexet var den beroende variabeln och fonden den 

oberoende variabeln har betavärden för respektive fond skattats, vilket enligt Damodaran 

(2002) är standardförfarandet när det kommer till att beräkna betavärden. Dessa betavärden 

tillsammans med egna beräkningar av datan som inhämtats har legat till grund för de 

skattningar som gjorts för de modeller som använts i studien. För att kunna skatta de olika 

modellerna som används i studien har även den genomsnittliga riskfria räntan för 

analysperioden använts. Dessa skattningar presenteras i Tabell 2A i appendix. Även tidigare 
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studier har legat till grund för vilken data som ansågs nödvändig för att kunna genomföra 

studien samt hur författarna skulle gå tillväga för att kunna besvara sina frågeställningar. 

 

Med hjälp av de skattade betavärdena, den riskfria räntan för perioden och den genomsnittliga 

avkastningen för varje enskild fond samt index har skattningar för fondernas och indexets 

Sharpekvot tagits fram. Även Jensens alfa och CAPM för fonderna har tagits fram. 

4.7 Modeller 

Modellerna som valts är två typer av kvantitativa metoder för att mäta fonders riskjusterade 

avkastning som sedan ställs i förhållande till ett jämförelseindex. Eftersom det figurerar ett 

stort antal mått och modeller i litteraturen för området valdes några av de mest förekommande 

ut för att användas i denna uppsats. Måtten valdes också ut för att komplettera varandra. Den 

första modellen som används i denna studie, Jensens alfa, används även av Dahlquist, 

Engström och Söderlind (2000), Christensen (2005) samt Swierlikowska (2009). Måttet tar 

enbart hänsyn till marknadsrisken eftersom modellen implicit antar att portföljen som testas är 

diversifierad. Även Sharpekvoten används av ett antal tidigare studier på området, bland annat 

Sharpe (1966), Bogle (2002) samt Swierlikowska (2009). Sharpekvoten kompletterar Jensens 

alfa genom att också ta hänsyn till den bolagsspecifika risken. I och med det kan mer 

nyanserade slutsatser dras av resultaten. 

4.7.1 Sharpekvot 

År 1966 publicerade William Sharpe en vidareutveckling av Jack Treynors teori om 

portföljanalys. Initialt kallade Sharpe (1966) måttet för reward-to-variability, men måttet 

benämns under senare tid för Sharpekvoten. Han visade att en portföljs förväntade 

prestationsförmåga kan mätas med hjälp av portföljens förväntade avkastning samt portföljens 

variation i risk som oftast uttrycks som avkastningens standardavvikelse. Med hjälp av dessa 

mått kan en modell för kapitalmarknader skapas. Modellen försöker i sin tur förutsäga något 

om framtiden. Eftersom förutsägelser om framtiden inte kan observeras krävs det att den som 

använder modellen använder sig av historiska värden på dessa mått. Det görs genom att 

använda sig av historisk genomsnittlig avkastning samt historisk genomsnittlig 

standardavvikelse för avkastningen. 
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Två av de vanligaste måtten för mätning av spridning inom statistik anses vara varians och 

standardavvikelse (Brealey, Allen & Myers, 2011). Genom att ta roten ur variansen21 erhålls 

standardavvikelsen. Med hjälp av den modell som Sharpe (1966) utvecklade går det att göra 

en skattning för riskjusterad avkastning. Investerare använder sig ofta av Sharpekvoten för att 

kunna räkna ut den riskjusterade avkastningen för en viss portfölj (Brealey, Allen & Myers, 

2011). Ett högre värde på Sharpekvoten indikerar en bättre prestation av förvaltaren för 

portföljen (Longo & Rathore, 2009). Modellen fokuserar på riskjusterad avkastning utöver den 

riskfria räntan eftersom det anses att den som förvaltar en portfölj över tid bör leverera en 

avkastning som är högre än den riskfria räntan. Sharpekvoten kan skrivas enligt ekvation 3 

(Longo & Rathore, 2009): 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =  (𝑅𝑎 − 𝑅𝑓)/𝜎,                                               (3) 

där  

Ra = Medelvärdet för fondens avkastning 

Rf = Riskfria räntan 

𝜎 = Standardavvikelsen för fondens avkastning 

4.7.2 Jensens alfa 

1968 publicerade Michael Jensen en artikel där han påstod att ett problem som länge funnits 

inom finansvärlden var hur prestationer av portföljer med riskabla investeringar skulle mätas. 

Jensen ansåg att en portföljs prestation går att mäta på minst två olika sätt. Det ena sättet handlar 

om hur en portföljförvaltare klarar av att skapa högre avkastning genom förutsägelser om 

kommande prissättningar på värdepapper. Det andra sättet handlar om hur portföljförvaltaren 

minimerar risken för de som investerat i portföljen. Svårigheten att mäta en portföljs prestation 

med hjälp av dessa två mått har enligt Jensen varit hur denna risk ska mätas. Han visade även 

att för att kunna mäta hur en portfölj presterat måste risken för portföljen tas i beaktning. Jensen 

påpekade att tidigare forskning av portföljers prestationer skett genom mätning av portföljens 

relativa prestation. Han ansåg dock att för att kunna mäta prestationen av en portfölj krävs det 

att mätningen sker i absoluta tal. Vad som menas med prestation är portföljförvaltarens förmåga 

att förutse framtida prissättningar på värdepapper. 

 

                                                
21 Variansen av marknadsavkastningen kan förklaras som den kvadrerade standardavvikelsen av den förväntade 

avkastningen (Brealey, Allen & Myers, 2011). 
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Jensen (1968) tog fram en modell som kan användas för att mäta portföljens prestation i 

absoluta mått. Den modell som han tog fram var en fortsättning på Sharpe, Treynor och 

Lintners olika modeller för prissättning av kapitaltillgångar och den tar speciellt hänsyn till hur 

risken i portföljen påverkar avkastningen. 

 

Jensens alfa är ett mått som skattar hur investeringens faktiska avkastning förhåller sig relativt 

den förväntade avkastningen när man tar marknadens avkastning samt den risk portföljen tagit 

i beaktning (Damodaran, 2002). Den förväntade avkastningen som används i Jensens alfa 

beräknas enligt CAPM (Longo & Rathore, 2009). Jensens alfa kan skrivas som ekvation 4 

(Longo & Rathore, 2009): 

 

𝑎 =  𝑅𝑎 − (𝑅𝑓 +  (𝛽𝑖 ∗ (𝐸𝑅𝑚 −  𝑅𝑓)),                                        (4) 

där 

a = Alfavärdet för fonden 

Ra = Fondens genomsnittliga avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

βi = Fondportföljens betavärde 

(ERm - Rf) = Marknadens riskpremie 

4.8 Statistisk metod 

För att testa de ursprungliga hypoteser som besvarar studiens frågeställningar, användes ett t-

test, likt vad Swierlikowska (2009) gjorde i sin studie. Vid genomförandet av ett t-test antas 

det att mätningarna för de olika slumpvariablerna är normalfördelade om antalet observationer 

understiger 30 (Løvås, 2006). För att säkerställa att det insamlade datamaterialet var 

normalfördelat genomfördes ett Shapiro-Wilk test vilket är ett av de vanligaste testen för att 

kontrollera för normalfördelning enligt Razali och Wah (2011). Shapiro-Wilk testet är generellt 

det test med högst styrka för alla typer av fördelningar samt alla urvalsstorlekar (Razali & Wah, 

2011). Nollhypotesen för Shapiro-Wilk var att det datamaterial som testades var 

normalfördelad. Denna kunde inte förkastas på varken 5- eller 10 procents signifikansnivå för 

majoriteten av dataunderlaget, vilket då indikerar att datan är normalfördelad. På grund av detta 

valdes t-testet ut för att testa uppsatsens ursprungliga hypoteser eftersom det tenderar att vara 

bättre än andra test som exempelvis Mann-Whitney U om datan som testas är normalfördelad. 
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Det här betyder också att i de få fall där datan inte var normalfördelad, var styrkan för t-testet 

sämre. P-värden för Shapiro-Wilk testet återfinns i Tabell 3A under appendix. 

 

För att testa dataunderlaget för autokorrelation har även ett Durbin-Watson test genomförts. 

Durbin-Watson testet är ett av de populäraste testen för att kontrollera korrelation för 

tidsseriedata och är också det vanligaste testet ämnat för det här som finns tillgängligt i de flesta 

statistiska programvaror (Paulson, 2007). Värdet för testet varierar vanligtvis mellan 0 och 4, 

där värden som är väsentligt lägre än 2 är en indikation på positiv autokorrelation (Verbeek, 

2004). I enlighet med detta kan det i Tabell 2A, som redovisar de beräkningar av Durbin-

Watson som gjorts, utläsas att skattningarna för datan inte indikerar några större problem då 

majoriteten av skattningarna ligger runt 2. Värdet för Durbin-Watson testet är idealt vid cirka 

2, givet att nollhypotesen, ingen autokorrelation, är sann (Stockholms universitet, 2012). 

 

Uppsatsens hypoteser, som redovisas nedan, är utformade efter uppsatsens syfte samt efter den 

teoretiska bakgrund som använts inom ramen för uppsatsen: 

 

Hypotes 1: Medelvärdet för de aktivt förvaltade fondernas Sharpekvot (µ0) är högre än indexets 

Sharpekvot (µ1) 

 

H0: µ0 ≤ µ1 

HA: µ0 > µ1 

 

Hypotes 2:  Medelvärdet för de aktivt förvaltade fondernas Jensens Alfa (µ2) är högre än 

indexets Jensens Alfa (µ3)  

 

H0: µ2 ≤ µ3 

HA: µ2 > µ3 

4.9 Metodkritik 

Det har under åren riktats kritik mot CAPM. Bland annat Fama och French (1992, 1996), som 

visade att denna modell inte korrekt återspeglar verkligheten. Fama och French kritiserar 

speciellt det underliggande antagandet i modellen, att beta har en positiv korrelation med 

genomsnittlig avkastning. Dessa kritiker anser att CAPM är missvisande då modellen 
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begränsar sig till enbart en faktor, beta, medan andra modeller använder sig av flera faktorer 

vilket bättre förklarar förväntad avkastning (Damodaran, 2002). Det finns dock flera studier 

som visat att beta faktiskt till stor del förklarar skillnader i avkastning mellan tillgångar, bland 

annat Amihud, Christensen och Mendelson (1992) samt Kothari, Shanken och Sloan (1995). 

5. Resultat och Diskussion 

5.1 Resultat 

 

Tabell 3. Sharpekvot samt Jensens alfa i relation till index för tidsperioden 2014-2018 

 Antalet studerade fonder som 

uppvisade en högre Sharpekvot än 

jämförelseindex 

Antalet studerade fonder som 

uppvisade positivt Jensens alfa 

 

Aktivt förvaltade småbolagsfonder 

 

 

13 av 27 

 

21 av 27 

Anm: Dessa beräkningar är enbart gjorda på svenska småbolagsfonder enligt Morningstars kategorisering. 

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar 

 

Tabell 3 presenterar hur fondernas respektive Sharpekvot samt Jensens alfa stod i relation till 

jämförelseindexet. Tabellen visar att Sharpekvoten för fonderna var relativt neutrala, 13 fonder 

hade högre Sharpekvot än jämförelseindex medan resterande fonder hade en lägre Sharpekvot. 

Tabellen visar också att de aktivt förvaltade fonderna överpresterade marknaden under den 

studerade tidsperioden som grupp enligt Jensens alfa, 21 av 27 fonder visade på ett positivt 

Jensens alfa. 

 

Tabell 4. Resultat av utförda t-test på 27 aktivt förvaltade fonder som grupp för tidsperioden 

2014-2018 22 

 Antal fonder Medelvärde Min. Max. P-värde 

 

Sharpekvot för 

aktivt förvaltade 

småbolagsfonder 

 

 

27 

 

 

0,4682142 

 

 

0,3191278 

 

 

0,6258336 

 

 

 

0,1420 

 

Jensens alfa för 

aktivt förvaltade 

småbolagsfonder 

 

 

 

27 

 

 

0,50228 

 

 

-0,7834 

 

 

1,5845 

 

 

 

 

0,0001*** 

Anm: *** indikerar statistisk signifikans på 1 procents signifikansnivå. Värdena för Jensens alfa anges i procent.  

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar 

                                                
22  P-värdet som erhålls indikerar sannolikheten för att få ett resultat som är minst lika extremt som det redan 

observerade resultatet, givet att H0 stämmer (Løvås, 2006). 
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Tabell 4 redovisar resultatet för t-testen som genomförts på de riskjusterade måtten för 

fonderna som grupp. Tabellen framför bland annat två viktiga punkter: Det går inte att förkasta 

nollhypotesen för Sharpekvoten på någon av de högre signifikansnivåerna, 5- eller 10-procent. 

Gällande Jensens alfa går det däremot att förkasta nollhypotesen på 10-, 5- och 1-

procentsnivån, vilket betyder att prestationen för fonderna som grupp enligt Jensens alfa är 

statistiskt signifikant och därmed också att fonderna har överpresterat marknaden sett till 

Jensens alfa. I Figur 1A i appendix redovisas värdena för fondernas Sharpekvot och i Figur 2A 

redovisas Jensens alfa genom boxplott23 för respektive skattning. 

 

Figur 1A, som redovisar Sharpekvoten för respektive fond, visar att den genomsnittliga 

Sharpekvoten för fonderna som grupp var något högre än vad den var för det jämförelsebara 

indexet. Den genomsnittliga Sharpekvoten för fonderna som grupp var cirka 0,47 medan 

samma mått för indexet var cirka 0,45. I Figur 2A kan vi utläsa att en investerare som investerat 

en lika andel av sitt kapital i varje enskild fond som studerats, genererat överavkastning enligt 

Jensens alfa på 0,5 procent relativt marknaden för femårsperioden. 

 

Eftersom de aktiva fonderna överavkastade marknaden med 0,5 procent över femårsperioden 

enligt Jensens alfa kommer den årliga avgiften spela större roll än den faktiska riskjusterade 

avkastningen för resultatet som en investerare kommer erhålla. Eftersom den genomsnittliga 

årliga avgiften för fonderna uppgick till 1,41 procent översteg detta den riskjusterade 

avkastning som fonderna som grupp lyckades prestera. 

5.2 Diskussion 

Resultatet av den statistiska analysen visar att de aktivt förvaltade fonderna som grupp 

överpresterade sitt jämförelseindex enligt Jensens alfa, men att de inte överpresterade indexet 

enligt Sharpekvoten, då nollhypotesen inte kunde förkastas. Dessa resultat talar givetvis emot 

varandra och öppnar upp för några intressanta resonemang om varför. 

 

Resultatet skulle kunna bero på att Sharpekvoten tar hänsyn till båda typerna av risk, specifik 

risk och marknadsrisk, medan Jensens alfa antar att portföljen diversifierat bort den specifika 

risken och att bara marknadsrisken återstår. Det gör att Sharpekvoten, till skillnad från Jensens 

                                                
23 Med hjälp av en boxplott redovisas hur medianen samt hur den övre och undre kvartilen är placerade i 

förhållande till den lägsta och högsta observationen (Løvås, 2006).  
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alfa, tar hänsyn till hur väl fonderna diversifierat sina portföljer. I och med detta skulle fonderna 

kunna ha en högre specifik risk i portföljen relativt jämförelseindexet och då också överprestera 

enligt Jensens alfa, samtidigt som möjligheten finns att man inte skulle överpresterat enligt 

Sharpekvoten, då man även tar den specifika risken i beaktning. 

 

Eftersom majoriteten av fonderna i dataunderlaget hade portföljer med över 20 innehav talar 

ovanstående resonemang dock något emot det Brealey, Allen och Myers (2011) framförde, 

som även nämnts tidigare; efter 20-30 bolag i portföljen avtar effekten av diversifiering på den 

specifika risken markant, vilket betyder att fonderna inte skulle ha en högre specifik risk i 

portföljen relativt index, givet att de var väldiversifierade. Sammanfattningen av detta är att de 

fonder med runt 20 innehav troligtvis inte var lika väldiversifierade som indexet, och därför 

också hade en högre specifik risk i portföljerna, vilket resulterade i en överavkastning enligt 

Jensens alfa. 

 

Resonemanget skulle stämma överens med Otten och Bams (2002) slutsatser, att 

fondmarknader som växer sig stora relativt marknaden, vilket den svenska fondmarknaden har 

gjort, gör det svårare för fonder som grupp att överprestera marknaden. 

 

Bogle (2002) visade i sin studie att småbolagsfonder med fokus på tillväxt hade en högre 

Sharpekvot än index. Till skillnad från denna studie använde sig Bogle av ett annat sätt för att 

analysera Sharpekvoten. Istället för statistisk analys använde han sig av medelvärdet för 

Sharpekvoten för fonderna som grupp. Dataunderlaget som Bogle använde sig av kontrollerade 

dock inte för survivorship bias, vilket betyder att småbolagsfonderna som fokuserade på tillväxt 

kanske inte överpresterat marknaden som grupp ifall data med alla fonder hade använts. 

 

Resultatet i denna uppsats skulle också kunna ha påverkats av det Malkiel (2003) beskrev i sin 

artikel, att fenomen som låter investerare generera riskjusterad överavkastning sällan finns kvar 

över tid, speciellt inte efter att det publicerats inom litteraturen. Det här skulle kunna betyda att 

marknaden för småbolag blivit mer effektiv i sin prissättning efter Bogles (2002) samt Otten 

och Bams (2002) publikationer, som visade att småbolagsfonder som grupp riskjusterat 

överavkastade marknaden. En mer effektiv prissättning kan i sin tur ha lett till att fonder inte 

lyckats riskjusterat överprestera sitt jämförelseindex på senare år. En mer effektiv prissättning 

skulle kunna uppkommit från bland annat att fler fonder med fokus på småbolag startats, vilket 

enligt Otten och Bams (2002) försvårar möjligheten för fonder som grupp att överavkasta 
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marknaden. Resonemanget stämmer även överens med empirin, då majoriteten av 

småbolagsfonderna i Sverige fokuserar på tillväxtbolag, samtidigt som en stor del av dessa 

fonder funnits i 5 år eller färre. 

 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) kom fram till att Jensens alfa för de aktivt förvaltade 

fonderna i studien var neutral eller något högre för svenska aktiefonder. Denna uppsats visar 

dock att småbolagsfonderna som grupp lyckats överprestera marknaden enligt Jensens alfa. Det 

skulle dock kunna bero på förekomsten av survivorship bias i dataunderlaget, vilket Dahlquist, 

Engström och Söderlind inte hade. En annan skillnad mellan studierna är att Dahlquist, 

Engström och Söderlind testade varje enskild fond för signifikans, medan denna uppsats endast 

testat fonderna som grupp. 

 

Resultaten för denna uppsats kan liknas med de av Engström (2004). Engströms studie visade 

också att svenska småbolagsfonder som grupp överpresterade sitt jämförelseindex enligt 

Jensens alfa. Engström hade dock survivorship bias fri data, vilket gör hans resultat mer 

tillförlitligt. Även Swierlikowska (2009) kom fram till att fonderna lyckades överprestera sitt 

jämförelseindex enligt Jensens alfa. Swierlikowska kom dock också fram till att av de nordiska 

marknaderna (Island exkluderat) så lyckades de norska och finska fonderna även överprestera 

marknaden enligt Sharpekvoten. Anledningen till detta skulle kunna vara det fenomen som 

påpekas av Otten och Bams (2002) hypotes om fondmarknader som växer sig stora relativt 

marknader. Det här skulle kunna vara förklaringen till varför varken Swierlikowska eller denna 

studie kunnat hitta bevis för att Sharpekvoterna för svenska fonder som grupp överpresterat 

marknaden. Detta då den svenska fondmarknaden vuxit sig stor relativt marknaden medan de 

norska och finska marknaderna fortfarande var relativt små under tiden för Swierlikowskas 

studie. 

 

När det kommer till avgifterna relativt den riskjusterade avkastningen pekar resultatet i denna 

uppsats på samma resultat som tidigare forskning kommit fram till vid studier på 

storbolagsfonder, att avgifterna har en stor påverkan på avkastningen som erhålls av 

investeraren. Sharpe (1966) kom bland annat fram till att aktivt förvaltade fonder 

underpresterade passiv förvaltning när man justerade för avgifter. Även Dahlquist, Engström 

och Söderlind (2000) visade att avgifter korrelerade negativt med prestationsförmågan hos 

fonder. Fama & French (2010) fann att aktiefonder underpresterade marknaden med ungefär 

lika mycket som fondens kostnader uppgick till.  
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I dagsläget är dock utbudet för passivt förvaltade fonder på småbolagsmarknaden väldigt 

begränsat vilket antagligen har stor påverkan på vilken avgift fonderna lyckas ta ut av 

investerare. Cremers et al. (2016) visade bland annat att förekomsten av indexfonder ökar 

konkurrensen på fondmarknaden och pressar ner avgifterna hos aktivt förvaltade fonder. 

Indexfonders framväxt kan dock komma att påverka bland annat tillgångspriser på 

kapitalmarknader.  

 

Resultatet kan också ha påverkats av det faktum att antalet observationer var relativt lågt, vilket 

är ett resultat av användningen av kvartalsdata samt att antalet småbolagsfonder som funnits i 

5 år eller fler var relativt få. Månadsdata eller veckodata hade varit att föredra, vilket hade 

stärkt möjligheten till statistisk signifikans för exempelvis Sharpekvoten. Med fler 

observationer hade det även varit möjligt att likt Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) 

testa varje enskild fond med högre tillförlitlighet. 

6. Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur aktivt förvaltade svenska småbolagsfonder 

presterade relativt den svenska marknaden för småbolag. För att studera syftet undersöktes två 

frågeställningar; Genererar aktivt förvaltade småbolagsfonder överavkastning relativt ett 

jämförelsebart index enligt Jensens alfa? Genererar aktivt förvaltade småbolagsfonder en högre 

riskjusterad avkastning relativt indexet, sett till Sharpekvot? 

 

Generellt verkar resultaten för denna studie stämma bra överens med tidigare forskning på 

området sett till resultaten för Sharpekvoten, det vill säga att aktivt förvaltade fonder inte har 

en statistiskt signifikant högre Sharpekvot som grupp. Gällande Jensens alfa verkar fonderna i 

denna uppsats visa upp liknande resultat som tidigare studier på enbart småbolag. Jämför man 

resultatet med studier gjorda på större bolag relativt marknadsindex för stora bolag visar 

uppsatsen ett signifikant bättre resultat jämfört med tidigare studier. 

 

Det här skulle kunna betyda att småbolagsfonder tagit en högre specifik risk relativt marknaden 

i sina portföljer. Resonemanget stödjer även resultatet för Sharpekvoten, som inte resulterade 

i statistisk signifikans i positiv bemärkelse för de aktivt förvaltade fonderna som grupp. 
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Sharpekvoten tar, till skillnad från Jensens alfa, både specifik risk och marknadsrisk i 

beaktning. Med dessa resultat går det inte att dra slutsatsen att marknaden inte är effektiv. 

Ytterligare studier med bland annat survivorship bias fritt dataunderlag skulle behövas för att 

kunna ge mer tillförlitliga slutsatser. 

 

De fonder som presterat bäst i undersökningen genererar riskjusterad överavkastning både 

enligt Sharpekvoten och Jensens alfa. Om denna prestation beror på tur eller skicklighet är 

svårt att säga. Problemet för en investerare är att det blir svårt, om inte omöjligt, att förutspå 

vilka fonder som kommer överprestera i framtiden. 

 

När det kommer till policyrelevans ger resultatet en viss fingervisning om att de årliga 

avgifterna för fonderna egentligen är en av de viktigaste faktorerna att ha koll på, beaktat det 

som nämnts ovan angående framtida prestation. De aktivt förvaltade fonderna kunde inte 

prestera tillräckligt bra när hänsyn tas till den risk de tagit, för att motivera de avgifterna som 

tas ut. Det praktiska problemet här är att det inte finns några bra alternativ på passiva fonder 

som fokuserar på svenska småbolag. Det här gör att investerare måste acceptera avgiften de 

aktivt förvaltade fonderna som finns idag tar ut, om man vill investera i dessa. Att investera i 

småbolag skulle ändå kunna vara intressant för investerare då småbolag tenderar att ha en högre 

avkastning över tid i jämförelse med större bolag, vilket nämndes i inledningen av uppsatsen24. 

En ökad förekomst av passivt förvaltade småbolagsfonder på den svenska fondmarknaden 

skulle dock högst troligt öka konkurrensen på marknaden och gynna privata investerare genom 

lägre fondavgifter. 

 

Vidare forskning på området skulle vara intressant för att få ett bredare underlag, eftersom 

studier på enbart mindre bolag är relativt tunt. Det skulle även vara intressant att jämföra studier 

på småbolagsfonder mellan olika länder med olika storlekar på fond- och aktiemarknaderna, 

för att se hur dessa faktorer påverkar effektiviteten på marknaden. Även studier på 

branschallokering inom fondportföljerna skulle vara intressant. Ytterligare intressanta studier 

skulle även kunna vara att studera avgifternas betydelse i större utsträckning för att mer precist 

kunna se den faktiska påverkan som dessa har på avkastningen. Givet att antalet indexfonder 

växer över tid, kommer liknande studier som denna vara intressanta även i framtiden, för att se 

hur effektiviteten och tillgångspriser påverkas av detta fenomen. 

                                                
24 Fama och French (1993) visade i sin artikel att mindre bolag hade en klart högre avkastning än större bolag.  
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Appendix 

 

Tabell 1A. Den genomsnittliga riskfria räntan i Sverige kvartalsvis för tidsperioden 2014-2018 

uttryckt i procent 

Årtal / Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 

2014 0,94 0,89 0,51 0,32 

2015 0,07 -0,19 -0,27 -0,36 

2016 -0,40 -0,46 -0,54 -0,57 

2017 -0,52 -0,48 -0,44 -0,57 

2018 -0,44 -0,37 -0,37 -0,40 
Källa: Sveriges Riksbank (2019a). 

 

Tabell 2A. Skattningar för Beta, CAPM, Sharpekvot, Jensens alfa och Durbin-Watson för 

respektive fond i dataunderlaget 

Fondnamn Betavärde CAPM Sharpekvot Jensens Alfa Durbin 

Watson 

C Worldwide Sweden Small 

Cap 1A 

 

0,95 

 

0,03 

 

0,63 

 

1,498 

 

1,685 

 

SEB Sverigefond Småbolag 

C/R 

0,98 0,03 0,59 1,067 

 

2,169 

 

Humle Småbolagsfond 

 

0,89 

 

0,03 

 

0,55 

 

1,370 

 

1,865 

 

SEB Micro Cap C SEK – Lux 

 

0,75 

 

0,02 

 

0,48 

 

1,585 

 

1,582 

 

Länsförsäkringar Småbolag 

Sverige A 

0,91 0,03 0,53 1,136 

 

1,843 

 

Öhman Sweden Micro Cap 

 

0,90 

 

0,03 

 

0,51 

 

1,075 

 

2,235 

 

SEB Sverigefond Småbolag 

 

0,99 

 

0,03 

 

0,55 

 

0,642 

 

1,619 

 

Handelsbanken Svenska 

Småbolag 

 

0,92 

 

0,03 0,49 0,811 

 

2,319 

 

Lannebo Småbolag 

 

1,09 

 

0,03 

 

0,57 

 

0,120 

 

2,312 

 

Nordea Småbolagsfond 

Sverige 

1,01 0,03 0,53 0,415 

 

2,131 

 

Swedbank Robur 

Småbolagsfond Sverige 

0,89 

 

0,03 

 

0,44 0,598 

 

1,213 

 

AMF Aktiefond Småbolag 

 

0,92 

 

0,03 

 

0,45 

 

0,448 

 

1,263 

 

Carnegie Småbolagsfond A 

 

0,83 

 

0,03 

 

0,44 

 

0,907 

 

1,699 

 

Skandia Småbolag Sverige 

 

0,95 

 

0,03 

 

0,46 

 

0,368 

 

1,402 

 

ODIN Sverige C 

 

0,99 

 

0,03 

 

0,44 

 

-0,181 

 

1,525 
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Didner & Gerge Småbolag 1,03 0,03 0,50 -0,089 

 

2,293 

 

 

Lancelot Avalon 

 

0,67 

 

0,02 

 

0,36 

 

0,954 

 

 

1,605 

 

Spiltan Aktiefond Småland 

 

0,80 0,03 0,39 0,641 

 

2,532 

Ancoria/ Carnegie 

Småbolagsfond 

 

0,79 0,02 0,38 0,743 

 

1,960 

 

Strand Småbolagsfond 

 

1,15 

 

0,04 

 

0,51 

 

-0,783 

 

1,808 

 

Catella Småbolag 

 

0,79 

 

0,02 

 

0,38 

 

0,698 

 

2,869 

 

Granit Småbolag 

 

0,98 

 

0,03 

 

0,41 

 

-0,384 

 

1,497 

 

Spiltan Aktiefond Sverige 0,86 0,03 0,34 

 

-0,047 

 

 

2,117 

 

Spiltan Aktiefond Dalarna 

 

0,97 

 

0,03 

 

0,49 

 

0,028 

 

1,762 

 

Inside Sweden 

 

0,92 

 

0,03 

 

0,32 

 

-0,672 

 

2,335 

 

Evli Sverige Småbolag B 

 

0,88 0,03 0,41 0,3621 

 

2,432 

 

Öhman Småbolagsfond A 

 

0,98 

 

0,03 

 

0,49 

 

0,253 

 

1,879 

 

Jämförelseindex 

 

MSCI Sweden Small Cap 

(Gross dividends) 

 

 

1,00 

 

 

 

0,45 

 

 

0,00 

 

Anm: Värdena för Jensens alfa anges i procent.  

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar. 

 

Tabell 3A. P-värden för Shapiro-Wilk test 

 P-värde för Shapiro-Wilk 

Sharpekvoter 0,99318 

Jensens alfa 0,89805 

Betavärden 0,92855 
Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar.
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Tabell 4A. Sammanfattning av tidigare studier 
Studie Studiens syfte Modeller/Mått Data Tidsperiod Jämförelseindex Riskfri ränta Slutsats 

Sharpe (1966) Jämförelse av 

aktivt förvaltade 

fonder relativt ett 

jämförelseindex 

Reward-to-

variability 

(Sharpekvot) 

Årsdata för 34 

aktiefonder på den 

amerikanska 

marknaden 

1954-1963 Dow Jones 

Industrial Average 

Används ej Den amerikanska 

kapitalmarknaden var 

effektiv samt att 

skillnader i avkastning 

mellan index och fonder 

berodde på kostnader 

och avgifter. 

 

Dahlquist, 

Engström och 

Söderlind (2000) 

 

Studera fondernas 

prestationsförmåga 

i relation till 

attribut som 

exempelvis 

historisk 

avkastning och 

storlek. 

 

Jensens alfa 

 

Veckodata för 80 

aktiefonder, 46 

allemansfonder, 

42 

obligationsfonder 

samt 42 

räntefonder på den 

svenska 

kapitalmarknaden 

 

1993-1997 

 

Findatas 

avkastningsindex 

och Carnegie Small 

Cap Index 

 

7 dagars STIBOR 

 

Avkastningen för 

aktiefonderna var neutral 

eller något högre än 

förväntat enligt Jensens 

alfa. De kom även fram 

till att avkastningen 

korrelerade negativt med 

avgifter. Större fonder 

sett till förvaltat kapital 

presterade sämre än 

mindre fonder. Aktivt 

förvaltade fonder 

presterade bättre än 

passivt förvaltade. 

 

Bogle (2002) 

 

Hur fonder ur 

olika 

marknadssegment 

presterade jämfört 

med respektive 

marknad. 

 

Sharpekvoten 

 

Årsdata för 634 

värde-, bland- och 

tillväxtfonder från 

Small-, Mid- samt 

Large-Cap 

segmenten på den 

amerikanska 

fondmarknaden 

 

1991-2001 

 

S&P 500 

 

Används ej 

 

Småbolagsfonder med 

fokusering på 

tillväxtbolag var den 

enda kategorin som 

genererade högre 

riskjusterad avkastning 

än markandsindex. 

Lågkostnadsfonder i alla 

segment hade högre 

riskjusterad avkastning 

än högkostnadsfonder. 

Kostnader hade stor 

betydelse 
Källa: Bogle (2002), Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) och Sharpe (1966). 
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Tabell 5A. Fortsättning sammanfattning av tidigare studier 
Studie Studiens syfte Modeller/Mått Data Tidsperiod Jämförelseindex Riskfri ränta Slutsats 

Otten och Bams 

(2002) 

Undersökte 

riskjusterad 

avkastning hos 

aktivt förvaltade 

fonder relativt 

jämförelsebara 

index. 

Modifierad 

multifaktor-

Jensens alfa 

Månadsdata för 

506 fonder från de 

5 största 

fondmarknaderna i 

Europa 

1991-1998 World Scope, och 

bland annat CAC 

40, DAX 30, 

Mibtel, AEX och 

FTAllshare 

1 månads 

statsobligation för 

respektive land 

Aktivt förvaltade 

fonder genererade 

positiv riksjusterad 

avkastning. 

Fonder som 

investerade i 

småbolag 

presterade bättre 

och presterade 

bättre än 

marknaden som 

grupp. Svaga bevis 

för att fonder som 

tidigare presterat 

bra fortsatte att 

göra de. 

 

Engström (2004) 

 

Undersökte värdet 

av aktiv 

portföljförvaltning 

genom ett antal 

olika faktorer, 

bland annat 

startegiska och 

taktiska beslut. 

 

Jensens alfa, 

Treynor och 

Mazuy modellen 

samt Henriksson 

och Mertons 

optionsmodell. 

 

Veckovis data för 

112 svenska 

aktiefonder. 97 av 

dessa är breda 

aktiefonder och 15 

är small cap 

fonder. 

 

1996-2000 

 

Värdeviktat 

”general market” 

index, samt 

värdeviktat ”small 

firms” index 

 

 

7 dagars STIBOR 

 

Fonderna 

överpresterade i 

genomsnitt sitt 

jämförelseindex. 

Anledningen till 

att 

småbolagsfonder 

kunde göra detta 

var på grund av 

utnyttjandet av 

asymmetrisk 

information. 
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Christensen 

(2005) 

Studerade danska 

fonders 

prestationsförmåga 

genom faktorer 

som bland annat 

portföljval, 

marknadstiming 

samt prestation 

över tid. 

Jensens alfa, 

Treynor och 

Mazuy modellen 

samt Henriksson 

och Mertons 

optionsmodell 

Månadsdata för 47 

fonder på den 

danska 

kapitalmarknaden 

där 34 av dem är 

aktiefonder och 13 

är räntefonder. 

1996-2003 KAX index, MSCI 

Europe, MSCI 

World, MSCI 

Japan samt S&P 

500 m. fl. 

1 månads CIBOR Inga fonder visade 

positiva resultat 

som var statistiskt 

signifikanta. Två 

av de studerade 

fonderna visade 

positiv statistisk 

signifikans 

gällande 

marknadstiming. 

 

Swierlikowska 

(2009) 

 

Jämförde 

prestationen på 

fyra nordiska 

fondmarknader 

med varandra. 

 

Jensens alfa och 

Sharpekvot 

 

Månadsdata för 

aktiefonder från de 

nordiska länderna, 

Island exkluderat. 

I datamaterialet 

återfanns 72 

svenska fonder, 40 

norska, 20 finska 

samt 18 danska 

 

2000-2008 

 

OMXCCAPGI, 

OMXSBCAPGI, 

OMXHCAPGI 

samt OSEF 

 

1 månads CIBOR, 

STIBOR, NIBOR 

samt EURIBOR. 

 

De flesta fonder 

lyckades 

överavkasta sina 

jämförelseindex 

enligt Jensens alfa. 

Enligt 

Sharpekvoten 

överpresterade 

enbart de norska 

och finska 

fonderna. 
Källa: Christensen (2005), Engström (2004), Otten och Bams (2002) och Swierlikowska (2009). 

 

 

 



38 
 

Figur 1A. Boxplott på Sharpekvot-skattningar för samtliga 27 studerade fonder 

 

 

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar.  

 

Figur 2A. Boxplott på Jensens alfa-skattningar för samtliga 27 studerade fonder 

 

 

Anm: Jensens alfa anger procentuell överavkastning relativt teoretiskt förväntad avkastning.  

Källa: Bloomberg (2019a), Morningstar (2019a), Sveriges Riksbank (2019a) och egna beräkningar.  


