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Sammanfattning
I decennier har problematiken kring förvaltning belysts och i mångt och mycket har
motpolerna aktiv- och passiv förvaltning jämförts. Tidigare forskning har påvisat att passiv
förvaltning är att föredra framför aktiv förvaltning, bland annat på grund av de dyra
förvaltningsavgifterna samt att förespråkarna antar en effektiv marknad. Ämnesområdet är ett
väl utforskat område dock i högsta grad aktuellt. Tidigare forskning har inte belyst
aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder och därmed gavs implikation till fortsatt
analysområde för den här studien.
Syftet med uppsatsen är att analysera om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder kan
förklara den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften. En
deduktiv ansats kommer tillämpas för utveckling av existerande teori. Utifrån uppsatsens
syfte har en kvantitativ metod tillämpats för att analysera information som tilldelats av
fondbolagens fondrapporter för att genomföra tester på olika tidsperioder.
Uppsatsens resultat grundas på 81 aktivt förvaltade fonder vilka indikerar att det ej går att
påvisa att en högre aktivitetsgrad leder till en högre riskjusterad avkastning. Likaså kan inte
en högre förvaltningsavgift motiveras av aktivitetsgraden. Utfallet av analyserna beskrivs
genom tabeller för att visualisera de statistiska analyserna. Förslag till fortsatt forskning
inkluderar undersökning av vad fondbolagen definierar som krav för att klassificeras som
aktivt förvaltade fonder.
Utifrån att aktivitetsgraden är en ny infallsvinkel i utvärdering av aktiv förvaltning torde
studiens resultat vara av intresse för gemene man då vi alla är investerare mer eller mindre i
det privata livet. Investerare antas vara intresserade att veta vad som motiverar den höga
förvaltningsavgiften samt hur investerade pengar blir förvaltade då konklusionen av studien är
att aktivitetsgraden inte ger mervärde.

Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, aktivitetsgrad, den effektiva marknadshypotesen,
riskjusterad avkastning, förvaltningsavgift, behavioral finance

Abstract
For decades, the problem of portfolio management has been discussed, specifically the
comparisons between the opposite poles ‘active’ and ‘passive’ management. Previous
research has shown that passive management is preferred over active management,
predominantly because of the expensive management fees, as well as proponents assuming an
efficient market. The subject area is a well- explored area yet, highly relevant. Previous
research has not highlighted the trading frequency in actively managed funds and an
implication for further analysis within this area was given.
The purpose of this paper is to analyze whether the frequency of trade in actively managed
funds may explain the risk-adjusted return, taking into account the management fees. A
deductive approach will be applied to the development of existing theory. Based on the thesis
purpose, a quantitative method was applied. As well as analyzing the information assigned by
the mutual fund companies’ fund reports for conducting tests at different time periods.
Results of the thesis are based on 81 actively managed funds, indicating that it is not possible
to reveal that, a higher frequency of trade will lead to a higher risk-adjusted return. Likewise,
a higher management fee is not justified by the level of activity. The outcomes of the analysis
are depicted through tables to provide a visualization of the statistical and analytical questions
explored. Suggestions for future research include; consideration of what the fund companies
define as requirements that will be classified as actively managed funds.
Based on the above notions the frequency of trade is a new approach to the evaluation of
active management. Investors are presumed to have a known interest in what stimulates high
management fees and how the money invested will be managed. With respect to the
conclusion of this study; the level of the frequency in trade does not add any value.

Keywords: Active fund management, frequency of trade, the efficient market hypothesis,
risk-adjusted return, management fee, behavioral finance
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1. Inledning
I det här kapitlet omnämns bakgrunden till problemet kring portföljförvaltning. Vidare
introduceras problematiken, frågeställning samt syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar
och uppsatsens disposition.
1.1. Bakgrund
Årets ekonomipris gick till Fama, Shiller och Hansen för deras bidrag i nya metoder att
studera priser på finansiella tillgångar. Ekonomipristagarna påvisade att marknaden är
förhållandevis effektiv då ekonomipristagarna finner ett slumpmässigt beteende på kort sikt
dock skiljs antagandet åt på lång sikt. Forskning kring ämnet är av intresse för gemene man,
ty vi alla är investerare mer eller mindre i det privata livet (Kungliga Vetenskapsakademin,
2013). Att det är ett aktuellt ämne visas inte minst genom ökningen av fondsparande de
senaste åren (Se Figur 1) (Fondbolagens förening, 2014). Det görs även statliga utredningar
om förvaltning (SOU, 2012:53).

Figur 1 Fondförmögenhetens utveckling

Figur 1 visar hur fondförmögenheten har ökat mellan åren 2003-2012.
- Y-axeln beskriver fondförmögenheten i miljarder kronor
- X-axeln visar tidsperioden
- De olika kolumner i staplarna visar vilken typ av fond och dess utveckling årsvis
(Hämtad från: Fondbolagens förening, 2014)
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Portföljförvaltning är inget nytt fenomen, utan det har studerats i decennier, 1952
introducerande Markowitz det som idag kallas modern portföljteori (Fabozzi, Gupta &
Markowitz, 2002). Fama (1970) utvecklade Markowitz (1952) forskning och myntade
begreppet den effektiva marknadshypotesen, vilken beskriver att det inte finns någon
möjlighet att konsekvent överträffa marknaden. Fama (1970) antar att all information är
allmän och kostnadsfri, vilket leder till obefintligt värde med aktiv förvaltning.

Portföljförvaltning kan i grova drag delas in i två olika strategier, aktiv- och passiv
förvaltning. Den bakomliggande skillnaden mellan aktiv- och passiv förvaltning är att aktiv
försöker addera värde genom att överträffa jämförelseindex givet risken genom att innehavet i
portföljen implementeras utifrån potentiella vinnare och förlorare (Stotz, 2005). Aktiv
förvaltning innebär specifika val av aktier, högre resurskrav samt högre förvaltningsavgift.
Förespråkare för aktiv förvaltning tror därmed ej på den effektiva marknadshypotesen. Passiv
förvaltning är en form av indexförvaltning där risken sprids till en lägre kostnad genom
mindre resurskrav (Boldin & Cici, 2009). Förespråkare för denna inriktning tror på den
effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970).

Skillnader finns inom aktivt förvaltade fonder gällande aktivitetsgraden ty “aktivt” är en bred
definition på de olika graderna av aktivitet som kan förekomma inom förvaltning (Cremers &
Petajisto, 2009). Pågående diskussioner har förekommit om huruvida aktiv förvaltning bidrar
till ett mervärde eller endast är en kostnad för investeraren då resultaten inte är entydiga
(Stotz, 2004; Malkiel, 2005; Kungliga Vetenskapsakademien, 2013).

1.2. Problematisering
Aktivt förvaltade fonder försöker skapa värde via två tillvägagångssätt (Shukla, 2004). Första
sättet är att utforma en portfölj vilken förväntas ge en högre avkastning förhållandevis risken.
Andra sättet är bevakning av portföljen samt handla efter marknadens förväntningar (Shukla,
2004). Under lång tid har det dock diskuterats om aktivt förvaltade fonder lyckas generera
mervärde till investerarna. Det generella antagandet från tidigare forskning är att aktivt
förvaltade fonder i genomsnitt underpresterar jämförelseindex på grund av slumpen (Fama,
Fisher, Jensen & Roll, 1969; Fama, 1970; Malkiel, 2003; Malkiel 2005; Sewell, 2011). Fama
(1970) beskrev genom den effektiva marknadshypotesen att marknaden är effektiv och
därmed ges inget värde med aktivt portföljval, definitionen av den effektiva marknaden lyder
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“A market in which prices always “fully reflect” available information is called “efficient””
(1970, s. 383). I enlighet med Fama (1970) beskriver Jensen (1967) att fondförvaltare inte
lyckas överprestera den förväntade avkastningen givet risknivån. Vidare resulterar Shukla
(2004) i sin studie angående portföljrevidering att kostnaden för aktiv fondförvaltning i form
av förvaltningsavgifter är högre än avkastningen vilket medför att investerarna inte
kompenseras för den aktiva förvaltningen, som är grunden för strategin.

Fama och French (2010) adderar till Fama (1970) tidigare forskning genom att undersöka om
det är skicklighet eller tur i portföljval, studien resulterar i att få förvaltare besitter
skickligheten att generera en avkastning som täcker kostnaderna, därmed har turen övertag.
Malkiel (2005) beskriver fenomenet som ”… a blindfolded chimpanzee throwing darts at the
stock pages could select a portfolio that would do as well as the experts.” (2005, s. 2).
Malkiel (2005) tar dock inte hänsyn till investerarens riskpreferens då det avgör vilka
tillgångar som är lämpliga att ta med i portföljen. Fama och French (2010) resultat kan även
kopplas till Carhart (1997) beskrivning av att överavkastningar beror på irrationellt beteende
och inte särskilt kompetenta förvaltare. Förvaltarnas irrationella beteende kan förklaras genom
olika synsätt vilka återfinns i ekonomisk psykologi (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991;
Dacey & Zielonka, 2008; Barber & Odean, 2011).

Forskningens resultat kring aktiv portföljförvaltning är inte helt samstämmig utan åsikterna
skiljs åt, speciellt på senare år (Shukla, 2004). Wermers (2000) tittar på avkastningen i
förhållande till transaktionskostnader vilket resulterade i att aktiv förvaltning överträffade
jämförelseindex utifrån fondens karaktär samt förvaltarens förmåga i valet av aktier. Glode
(2011) kom fram till att det ekonomiska tillståndet har betydelse då lågkonjunktur resulterade
i bättre resultat. Cremers och Petajisto (2009) identifierar olika aktiva strategier som en
fondförvaltare kan tillämpa vid anskaffning utifrån ett slumpmässigt val av aktier. Petajisto
(2013) adderar till Cremers och Petajistos (2009) forskning att marknaden är ineffektiv då
aktiv förvaltning skapar värde genom att tillämpa olika aktiva strategier såsom mindre antal
aktier i specifika sektorer eller mindre antal aktier i flera sektorer. Stotz (2005) påvisar värde i
aktiv förvaltning genom att maximera skillnaden mellan portföljens och jämförelseindex
förväntade avkastning givet risk. Utöver detta belystes värde genom en modell för prissättning
för portföljen och jämförelseindex (Stotz, 2005).
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I mångt och mycket har tidigare forskning kritiserat aktiv förvaltning (Jensen, 1964; Fama.
mfl., 1969; Fama, 1970; Shukla, 2004; Malkiel, 2005). Vidare har det framkommit under
senare år i studier att aktiva fonder kan generera värde till investerarna (Lo & MacKinley,
1988; Wermers, 2000; Stotz, 2005; Cremers & Petajisto, 2009; Petajisto, 2013). Tidigare
forskning har även belyst olika aktiva fondstrategier vid anskaffningstillfället. Enligt Cremers
och Petajisto (2009, s. 3363) finns det två olika sätt att vara aktiv på:

“These are two different kinds of activeness: either “being busy” with the portfolio, or
holding positions that differ significantly from the benchmark and thus have a chance
to outperform or underperform.”

Det saknas forskning kring strategin being busy (Cremers & Petajisto, 2009), vilken definieras
som aktivitetsgrad i den här uppsatsen och innebär att frekvensen i handeln under
innehavsperioden analyseras. Det har tidigare forskats kring olika aktiva strategier och dess
påverkan på riskjusterad avkastning i relation till jämförelseindex (Petajisto, 2013). Tidigare
forskning har även belyst problematiken kring förklädda passiva fonder med höga avgifter,
det vill säga förvaltningsavgiften motiverar inte avkastningen (Boldin & Cici, 2010). Utifrån
detta kan skandalen med Swedbanks Robur (kapitalinvest) lyftas fram som exempel, ty
portföljen ej har överpresterat jämförelseindex på 15 år (Morningstar, 2014). Det kan indikera
på att Robur inte varit aktiva utifrån aktivitetsgraden (Cremers & Petajisto, 2009). Forskning
kring aktivitetsgraden under innehavsperioden saknas vilket medför att det är av intresse att
studera, både ur ett teoretiskt- och vardagligt synsätt.

1.3. Frågeställning
Utifrån ovanstående resonemang kring aktivt förvaltade fonder och dess problematik blir
frågeställningen:
Hur påverkar aktivitetsgraden den riskjusterade avkastningen i aktivt förvaltade fonder med
hänsyn tagen till förvaltningsavgiften?
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1.4. Syfte
Syftet med uppsatsen är att analysera om aktivitetsgraden kan förklara den riskjusterade
avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften i aktivt förvaltade fonder.

1.5. Avgränsning
Uppsatsen avgränsas till att enbart ta hänsyn till ett urval av de fonder som klassificeras som
aktivt förvaltade på den svenska marknaden. Hänsyn kommer därmed även tas till de fonder
som benämns closet indexing då uppsatsens syfte är att analysera aktivitetsgraden. Beräkning
av aktivitetsgraden medför att avgränsning av fonder har genomförts. Den största
avgränsningen är att endast hänsyn tages till de fonder som publicerar större köp och
försäljningar och för att få ett större urval av fonder tages även hänsyn till förändringen i
innehavet.

1.6. Disposition
Inledning: I inledningen introduceras bakgrunden till problemet som vidareutvecklas i
problematiseringen och uppsatsens budskap förmedlas till läsaren.
Vetenskaplig metodik: I det här kapitlet förklaras vilken ansats och synsätt som den här
uppsatsen grundas på. Valet av metod för den här uppsatsen beskrivs och lägger grunden för
kommande datainsamling.
Litteraturgenomgång: Kapitlet belyser några teorier som antas påverka förvaltningen. I det
här kapitlet utvecklas problematiken kring ämnet då tidigare forskning är oense om huruvida
aktiv förvaltning bidrar till ett mervärde för investeraren.
Empirisk metodik: I den empiriska metodiken beskrivs valet av uppsatsens insamlingsmetoder
utifrån sekundärkällor. Vidare ges information om urval av fonder och tidsperiod för att
således analysera aktivitetsgraden samt se dess inverkan på riskjusterad avkastning utifrån
tillämpat effektivitetsmått.
Empirisk analys: I den empiriska analysen testas studiens hypoteser. De statistiska tester som
kommer tillämpas är korrelation och regression. De två testerna tillämpas för att analysera om
det finns något samband mellan valda variabler samt vad de har för inverkan på den
riskjusterade avkastningen. Slutligen kopplas analyserna samman med tidigare forskning.
5

Avslutande diskussion: Kapitlet innehåller en kort summering av uppsatsen. I kapitlet
besvaras uppsatsens frågeställning och en diskussion presenteras. Vidare avslutas kapitlet med
etiska implikationer och samhällsbidrag samt indikationer till fortsatt forskning.
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2. Vetenskaplig metodik
I det här kapitlet belyses det vetenskapliga synsättet som tillämpas samt uppsatsens ansats.
Vidare beskrivs den vetenskapliga metoden för datainsamlingen och dess syfte.
2.1. Vetenskapligt synsätt och ansats
Syftet med uppsatsen är att analysera om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder kan
förklara den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften. Utifrån
syftet tillämpas en positivistisk syn då uppsatsen grundas i tidigare forskning inom aktiv
förvaltning. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver det positivistiska synsättet, att
det finns observerbar information som forskarna inte kan påverka, därmed kan de bevara
objektiviteten. Tidigare forskare har tillämpat det positivistiska synsättet, däribland har
Kahneman och Tversky (1979) adderat till Markowitz (1952) forskning. Likaså har Petajisto
(2013) adderat till Cremers och Petajisto (2009). Positivism utgår från naturvetenskapen där
strategin är att testa hypoteser utifrån befintlig teori. Argumentet för tillämpning av en
positivistisk syn härstammar från att interpretivism utgår från att det inte går att generalisera
då världen är komplex. Synsättet som kommer tillämpas är som nämnts positivismen med en
deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att hypoteser formuleras som sedan testas för att
åskådliggöra om hypoteserna bör förkastas eller ej, för utveckling av existerande teori
(Saunders, mfl., 2009).

2.2. Kvalitativ eller kvantitativ metod
De två olika tillvägagångsätten inom metod är kvalitativ och kvantitativ. Deras syften är
detsamma det vill säga att förklara, beskriva och förutsäga fenomen dock utgår de från olika
data och behandlingen skiljs åt. Kvantitativ metod utgår från statistiska metoder vilka bidrar
till bättre möjlighet för generalisering än vid den kvalitativa metoden. Den kvantitativa
metoden kan pröva större datamängd empiriskt via hypoteser med deduktiv ansats (Saunders,
mfl., 2009). Utifrån ovanstående kommer en kvantitativ metod tillämpas ty metoden torde
vara det enda alternativet, då intentionen är att testa en större mängd data via statistiska tester
samt att liknande undersökningar har tillämpat kvantitativ metod (Fama, 1970; Boldin & Cici,
2009; Cremers & Petajisto, 2009).

7

3. Litteraturgenomgång
I det här kapitlet kommer några teorier som förmodas att påverka aktiv förvaltning
frambringas samt aktiv förvaltnings möjlighet att överträffa marknaden under förutsättningen
att hänsyn tages till aktivitetsgraden. Vidare kommer samband mellan de olika teorierna
beskrivas.
3.1. Den effektiva marknadshypotesen
Den effektiva marknadshypotesen är en av de grundläggande teorierna inom finansiell
ekonomi och har därmed en betydande inverkan på portföljsammansättning (Berk &
DeMarzo, 2013). Fama (1970) beskriver att kapitalmarknadens huvudsakliga grund är att
priserna på tillgångarna alltid samstämmer med tillgänglig information, därmed ingen
arbitragemöjlighet (Berk & DeMarzo, 2013). Ett sådant tillstånd resulterar därmed i det Fama
(1970) beskriver som en effektiv marknad, ”A market in which prices ”fully reflect” available
information is called ”efficient”” (1970, s. 333). Fama (1970) argumenterar således att alla
investerare har tillgång till samma information vid samma tidpunkt, vilket resulterar i att
marknaden ej går att överträffa på grund av att informationen redan är inprisad i tillgången
och följer då en slumpvandring. Lo och MacKinley (1988) stödjer till viss del Fama (1970)
forskning om den effektiva marknadshypotesen då det inte går att bevisa att marknaden är
ineffektiv dock förkastas slumpvandringen när undersökning av aktiers avkastning sker på
kort sikt. Petajisto (2013) bevisade däremot att marknaden är ineffektiv och förkastar till följd
därav den effektiva marknadshypotesen.
Fama (1970) beskriver underliggande antagande för den effektiva marknadshypotesen, det
finns inga kostnader associerade till tillgången, alla marknadsaktörer har tillgång till all
information samt att priserna samstämmer med den tillgängliga informationen. Shleifer
(2000) beskriver tre argument som den effektiva marknadshypotesen vilar på. Första är att
investerare anses vara rationella. Andra är att om investerare är irrationella blir deras beteende
slumpmässigt och därmed når de ett ekvilibrium. Det tredje är att de irrationella investerarnas
beteende spelas ut av de rationella investerarnas beteende vilket leder till jämvikt.
Implikationen blir således att marknaden är effektiv. Vidare delar Fama (1970) in den
effektiva marknaden i tre olika delar, weak form test, semi-strong form test och strong form
test. Weak form test tager endast hänsyn till hur tillgångens pris idag reflekteras av
informationen baserad på historiska priser eller avkastning. Semi-strong form analyserar om
priserna effektivt reflekterar publik information. Tredje formen strong form test adderar en
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faktor till semi-strong, denna tar därmed hänsyn till om det förekommer information inom
företaget som marknaden inte har tillgång till. Strong form test ska endast tillämpas som en
utgångspunkt då det torde vara orimligt att tro att företagsspecifik information inte existerar
(Fama, 1970). Leland & Pyle (1977) beskriver likaså att information varierar mellan köpare
och säljare, då det förekommer intern information.
Kontentan av Fama (1970) forskning är att marknaden är effektiv vid weak- och semi-strong
form test ty dessa följer en slumpvandring, det vill säga det finns ingen trend i
tillgångspriserna. Vid strong form test kan inte denna starka slutsats påvisas då intern
information existerar, det medför dock inte att marknaden kan anses som ineffektiv då strong
form test endast används som en utgångspunkt.
Senare forskning stödjer Fama (1970) effektiva marknadshypotes. Malkiel (2005) förespråkar
den effektiva marknadshypotesen genom följande citat: ”If new information develops
randomly, then so will market prices, making the stock market unpredictable…” (2005, s.1).
Trots motstånd mot den effektiva marknadshypotesen från förespråkarna för aktiv förvaltning
och behavioral finance (Stotz, 2005; Wermers, 2000; Kahneman & Tversky 1979; Shleifer,
2000), förespråkas den effektiva marknadshypotesen av Malkiel (2005) utifrån att det finns
starka bevis att professionella investerare inte lyckats överträffa marknaden till följd av
förvaltningsavgiften. I Figur 2 tydliggör Malkiel (2005) sitt argument att professionella
investerare inte lyckas generera ett mervärde då vinnarna är betydligt färre än förlorarna när
hänsyn tages till förvaltningsavgiften.

Figur 2 Fonders avkastning
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Figur 2 påvisar vad chansen är för framgång. Avkastningar på mutual funds som överlevt 1/1970-12/2003.
-

Y-axeln visas antalet fonder
X-axeln visas avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgift

(Hämtad från: Malkiel, Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later, s.4, 2005)

Malkiel (2005) slutsats blir att aktivt förvaltade fonder generellt inte lyckas överprestera
marknaden dock finns det fonder som lyckas. Fondernas framgång kan inte förklaras genom
ihålliga prestationer eftersom utgångspunkten är historisk data och därmed kan inte framtida
prestationer förklaras. Trots att marknaden inte är helt effektiv ger jämförelseindex högre
avkastning än aktiv portföljförvaltning vilket stöds av flera forskningsresultat (Malkiel, 2003;
Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1969; Fama & French 2010; Lim & Brooks, 2011). Antagandet
om den effektiva marknadshypotesen är inte entydigt utan forskare har kommit fram till olika
resultat kring aktiv förvaltning (Shukla, 2004; Cremers & Petajisto, 2009).
Diskussionen ovan kring den effektiva marknadshypotesen leder in till resonemang om aktiv
förvaltning i nästa stycke, eftersom forskningen kring hypotesen inte varit entydig.

3.2. Aktiv förvaltning
Aktiv förvaltning är en strategi som kan tillämpas vid portföljval och innebär specifika val av
aktier det vill säga stock picking. Strategin innebär större resurskrav, därmed tar aktiva
portföljförvaltare ut en högre avgift i form av en förvaltningsavgift för sitt arbete (Boldin &
Cici, 2009). Skillnaden mellan en transaktionskostnad och en förvaltningsavgift är att en
transaktionskostnad uppstår enligt Williamson (1979) när en vara eller service byter ägare och
påverkar både köparen och säljaren. Medan Shukla (2004) beskriver att en förvaltningsavgift
endast påverkar köparen då förvaltaren får det som kompensation för sitt arbete. Fonder som
genererar högre avkastning tar en högre kostnad i förvaltningen och därmed gynnar det endast
förvaltaren (Shukla, 2004).
Aktiv portföljförvaltnings syfte är att tillämpa strategier som medför bättre avkastning än
jämförelseindex. Aktiv förvaltnings mål är att ha en god förväntad avkastning givet risken
(Stotz, 2005). Riskkorrigering är ett sätt för förvaltaren att vara aktiv på. Ett grundantagande
är att desto högre risk investeraren tar desto högre förväntad avkastning efterfrågas. Dock har
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olika investerare olika riskpreferenser vilket medför att förvaltaren måste anpassa
fondsammansättningen efter detta (Berk & DeMarzo, 2013).

3.2.1. Diskussion kring aktiv förvaltning
Forskning har påvisat att aktivt förvaltade fonder inte lyckades överträffa jämförelseindex när
hänsyn tages till kostnader som förknippas med aktiv förvaltning (Wermers, 2003; Malkiel,
2005). Dock fortsätter investeringar göras i aktivt förvaltade fonder (Wermers, 2000;
Fondbolagens förening, 2014). Resultaten kring aktiv förvaltning är inte entydiga utan det har
framkommit speciellt på senare år att aktiv förvaltning genererar mervärde (Stotz, 2005;
Dyck, Lins & Pomorski, 2013). Stotz (2005) analyserade aktivt förvaltade fonder utifrån
förväntad avkastning som nuvärdesberäknas. Analys gjordes av två investeringsstrategier.
Första strategin var att maximera skillnaden mellan förväntad avkastning mellan
jämförelseindex och portföljen givet tracking error. Tracking error mäter fondens volatilitet
som inte kan förklaras av jämförelseindex. Andra strategin tog hänsyn till den förväntade
avkastningen av portföljen via capital asset pricing model (CAPM). CAPM förklarar
portföljens teoretiska förväntade avkastning givet marknadsrisken, vilket innebär att risken
inte går att diversifiera bort (Berk & DeMarzo, 2013). Utifrån ovanstående två strategier
resulterade Stotz (2005) studie att båda överträffade jämförelseindex och därmed värde med
aktiv förvaltning. Shukla (2004) beskriver att aktiv förvaltning är dyrt och genererar bara ett
värde för ägarna om avkastningarna är högre än kostnaden. Slutsatsen av Shukla (2004)
forskning är att kostnaden för aktiv förvaltning är högre än avkastningen vid
portföljrevideringar även under perioder som stäcker sig över sex månader. Dock skiljs
resultatet åt då det framkom att portföljer som var mindre och mer koncentrerade hade positiv
avkastning. Följaktligen leder diskussionen ovan in på uppsatsens första hypotes då det
beskrivs i kapitel 4.5.2, att förvaltningsavgiften bör bidra till en högre riskjusterad avkastning.

H1: Högre förvaltningsavgift leder till högre riskjusterad avkastning

Cremers och Petajisto (2009) identifierade olika aktiva strategier, de introducerade ett nytt
begrepp active share, det vill säga hur mycket av innehavet i portföljen som inte har en
motsvarighet i jämförelseindex. Tillsammans med tracking error används active share för att
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åskådliggöra vilken aktiv strategi förvaltaren tillämpar vid fondanskaffning (Se Figur 3).
Strategierna som identifieras är diversified stock picks vilket innebär att ett mindre antal aktier
investeras i flera sektorer. Concentrated stock picks innebär investering av mindre antal aktier
i specifika sektorer. Vid Factor bets investeras det i fler aktier men investeringen görs i färre
sektorer. Closet indexing är i princip indexförvaltning då innehavet är väldigt snarlikt
jämförelseindex. Pure indexing är jämförelseindex. Analysen resulterade i att de fonder med
högst active share överträffade jämförelseindex både före och efter förvaltningsavgifter.
Fonder med hög tracking error överträffade däremot inte jämförelseindex. Implikationen blir
således att investering skall göras i fonderna med hög active share men inte i fonder med hög
tracking error (Cremers & Petajisto, 2009).

Figur 3 Active Share och Tracking Error

Figur 3 visar olika typer av aktiva och passiva strategier utifrån två mått, active share och tracking error.
- Y-axeln visar active share
- X-axeln visar tracking error
(Baserad på: Cremers & Petajisto, How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts
Performance, s.3331, 2009)

Petajisto (2013) adderar till Cremers och Petajisto (2009) studie genom tillförande av ett
längre tidsperspektiv samt ett annat urval likaså resulterade denna analys i att aktiv
förvaltning har ett värde och att marknaden därmed inte är helt effektiv. Vidare argumenterar
Petajisto (2013) utifrån forskningen att vid investering skall strategin att fonder som besitter
högst active share värde väljas. Investerare bör även undvika fonder med hög tracking error
då factor bets och concentrated stock picks underpresterar. Fonder som placeras som closet
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indexing ska speciellt undvikas (Se Figur 3). Closet indexing beskriver Petajisto (2013) likt
Boldin och Cici (2009) att det är kamouflerade passiva fonder ty dessa har i princip likadant
innehav som jämförelseindex dock utgör de sig för att vara aktiva, vilket innebär att de är dyra
jämförelsevis vad de erbjuder. Boldin och Cici (2009) beskriver fenomenet som index fund
rationality paradox eftersom denna motsäger att investerare är rationella i sina beslut.

Ur tidigare forskning framkommer hypoteser då forskningen inte är samstämmig om aktiv
förvaltning bidrar till mervärde eller inte. Mycket av kritiken mot aktiv förvaltning
härstammar från avgifterna aktiva förvaltare tar ut och att det därmed leder till att
jämförelseindex är att föredra (Petajisto, 2013). Vidare har tidigare forskning tagit hänsyn till
aktiviteten vid portföljval men inte frekvensen i handeln vilket Cremers och Petajisto (2009)
definierar som aktivitetsgrad. Diskussionen om aktiv förvaltning leder in på två hypoteser för
att analysera om aktivitetsgraden har betydelse i fondförvaltning.

H2: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre
förvaltningsavgift

H3: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre riskjusterad
avkastning

Det har förekommit en del diskussioner om det är skicklighet eller tur som avgör utfallet av
portföljvalet (Carhart, 1997; Malkiel, 2005; Kacperczyk, Van Nieuwerburgh & Veldkamp,
2011). Kacperczyk mfl. (2011) forskning resulterade i att det finns de förvaltare som besitter
skicklighet och vilken beror på konjunkturen, antingen stock-picking skills i högkonjunktur
eller market-timing skills som visas i lågkonjunktur. Fama och French (2010) har även
undersökt om de fonder som har haft ett positivt värde berodde på skicklighet eller tur.
Undersökningen resulterade i att om det skulle finnas portföljförvaltare med skicklighet där
avkastningen överträffade jämförelseindex samt täckte kostnaderna så är detta resultat skymt
bakom förvaltare med bristande kompetens. Fama och French (2010) test på avkastningen
bevisade att få förvaltare hade skicklighet nog för att täcka kostnaderna. Slutsatsen blev även
att vid analys före hänsyn tagen till kostnader, fanns där inte bevis på att förvaltarna besitter
skicklighet. Annan forskning som har gjorts inom detta område utgick från ihålligheten i
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tidigare resultat det vill säga tidigare vinnande fonder fortsätter att generera mervärde (Fama
& French, 2010). Carhart (1997) var en av de personerna som undersökte ihållande
prestationer och påvisade att överavkastningar berodde på momentum faktorn, det vill säga att
fonder som presterat väl fortsätter likaså på kort sikt. Implikation blir att överavkastningar
inte beror på speciellt kompetenta förvaltare, utan snarare på grund av irrationellt beteende.
Det irrationella beteendet kan inte förklaras genom den effektiva marknadshypotesen utan
genom en annan skola som benämns behavioral finance (Lim & Brooks, 2011).
Behavioral finance belyses i nästa avsnitt då ovanstående diskussion om aktiv förvaltning inte
helt kan förklara vad investerarens beteende beror på.

3.3. Rationella- eller irrationella förvaltare
Enligt Shleifer (2000) är en viktig aspekt i en förvaltares val av aktier individens förmåga att
bibehålla rationaliteten. En förvaltare väger ofta in ”experters” åsikter och väljer att följa den
aktuella trenden i åsikterna på marknaden, vilket leder till missvisande portföljer. Det här
beteendet anses som irrationellt och påverkas av den mänskliga faktorn. Att väga in andra
faktorer än vad som anses vara rationellt vid beslutsfattande beskrivs inom behavioral finance
och innebär att psykologiska faktorer kan förklara bristen på rationalitet (Shleifer, 2000).
Devenow och Welch (1996) förklarar ett fenomen där investerare följer trenden, vilket
benämns hordbeteende. Hordbeteende definieras att människor tenderar att bete sig liknande
och följer därmed en trend. Grovt indelat finns det två olika motpoler inom hordbeteende,
rationellt och irrationellt synsätt. Den irrationella trendföljaren följer andra marknadsaktörer
blint medan den rationella bearbetar och undersöker informationen innan beslut tages och blir
därmed inte en trendföljare (Devenow & Welch, 1996).

3.3.1. Prospektteorin och dispositionseffekten
Markowitz (1952) ansåg att nyttofunktionen är linjär och innebär att förluster och vinster
upplevs likadant då investerare är rationella, vilket är samstämmigt med den effektiva
marknadshypotesen. Kahneman och Tversky (1979) kontrasterar till Markowitz tidigare
forskning genom att även se till det psykologiska hos individen och nyttoteorin blev
prospektteorin. Prospektteorins uppkommande baserades på ett experiment om spelteori på
universitetsstudenter, de fick besvara ett antal frågor vilket ledde till påvisande av irrationellt
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beteende. I prospektteori anses inte längre nyttofunktionen vara linjär utan s-formad (Se Figur
4) då individen väger in känslor i portföljvalen och därmed går från rationell till irrationell. En
vinst bör upplevas på samma sätt som en förlust men enligt prospektteorin stämmer inte det
då en förlust upplevs mer än vad en vinst gör (Kahneman & Tversky, 1979; Tversky &
Kahneman, 1992).

Figur 4 Prospektteorin

Figur 4 visar prospektteorins s-formade kurva.
- Konkav för vinster
- Konvex för förluster
- S-kurvan är kraftigare för förluster än för vinster
(Hämtad från: Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, s.279, 1979)

Utgångsläget som tidigare nämnts som ett antagande i den effektiva marknadshypotesen är att
alla investerare anses rationella. Vid en förlust bör tillgången säljas för att utnyttja
skatteeffekten och en vinst bör behållas men enligt prospektteorin upplevs en förlust mer än
en vinst vilket leder till att förlusten behålls och vinsten säljs vilket påvisar irrationellt
beteende (Shefrin & Statman, 1985; Shleifer, 2000; Barber & Odean, 2013). Prospektteorin
behövs för att förstå dispositionseffekten. Dispositionseffekten kan förklaras genom att
investeraren säljer vinster och behåller förluster (Shefrin & Statman, 1985; Barberis & Xiong,
2006). Ytterligare en viktig faktor som bör tilläggas till dispositionseffekten är investerarens
tendens att irrationellt förändra risknivån, investerare är mer villiga att ta risker med förluster
än med vinster (Frazzini, 2006; Hens & Vlcek, 2011).
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3.3.2. Avvikelser från det normala
Odean (1999) förklarar problematiken kring förvaltare som är för självsäkra. Förvaltning som
resulterar i överavkastning kan för en självsäker förvaltare bidra till en fortsatt tro på sin
förmåga. Förvaltare med för hög tro på sig själv tenderar att bli irrationella och därmed har de
benägenhet att köpa och sälja mer, det vill säga förändra innehavet i portföljerna. Odean
(1999) finner att de självsäkra förvaltarna säljer vinnarna efter en kort tids uppgång och
förlorarna säljs efter en längre tids förlust, vilket är samstämmigt med dispositionseffekten.
Kombination av självsäkerhet och optimism är ingen efterfrågad konstellation då det medför
underskattning av risker och oförutsägbara händelser. Förvaltare med de här egenskaperna
besitter högre risk för misslyckande i sin förvaltning (Kahneman & Riepe, 1998).
Vidare kan irrationalitet förklaras genom endowment effect, vilket är en förvaltares tendens att
kräva mer vid en försäljning än vad personen själv skulle vilja betala för tillgången. När
känslor tas med i beräkningen får effekten större påverkan. En irrationell förvaltare under
besittning av endowment effect lider således av högre risk att begå misstag (Baker &
Nofsinger, 2010). Ett experiment som utfördes av Kahneman, Knetsch och Thaler (1991)
klargör hur endowment effect fungerar i ett simpelt sammanhang. Grupp X mottog pengar
samtidigt som grupp Y mottog pennor. Gruppen med pennor som utgångsläge gav dessa ett
högre värde än den gruppen som utgick från pengar. Utifrån en rationell individ bör dessa
kurvor likna varandra (Markowitz, 1952), vilket de inte gör, detta tyder således på
irrationalitet (Se Figur 5) (Kahneman, mfl., 1991).

Figur 5 Irrationalitet

Figur 5 visar indifferenskurvor.
Indifferenskurvor för grupp Y, gruppen började med pennor och ska sälja dessa för pengar
Indifferenskurvor för grupp X, gruppen började med pengar och ska köpa pennor
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-

Kurvorna får ett jämviktsläge vilket tyder på irrationalitet

(Hämtad från: Kahneman, Knetsch & Thaler, Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo
Bias, s.197, 1991)

Weber, Keppe, och Meyer-Delius, (2000) genfomförde ett experiment på hur endowment
effect påverkar experimentella marknadspriser. Resultatet blev således att individer tenderade
att ge tillgångar med negativt resultat ett överpris på grund av endowment effect och därmed
det motsatta förhållandet för tillgångar med positivt resultat. Weber, Keppe och Meyer-Delius
(2000) resultat är i enlighet med Kahneman och Tversky (1979) forskning att vid förlust är
investerare mer risksökande än vid vinst. Endowment effect är således en anomali. Unika och
oförklarade händelser benämns som anomalier, det kan även förklaras som:

”Because these patterns in average stock returns are not explained by the capital asset
pricing model (CAPM) of Sharpe (1964) and Lintner (1965), they are typically called
anomalies.” (Fama & French, 1996, s.55)

Det faktum att anomalier existerar, vissa även under en längre tidsperiod kan förklaras genom
att marknaden inte är effektiv. Försvinnandet av anomalier tyder dock på en effektiv marknad,
vilket samstämmer med den effektiva marknadshypotesen (Shiller, 2000).

”The evidence that there is not much short-run momentum or inertia—that there is not
much predictability of day-to-day or month-to-month changes in stock price indexes—
does not tell us anything about efficiency in the big-picture sense.” (Shiller, 2000,
s.184)

Det råder dock delade meningar om varför anomalier uppstår och om det är investerares
irrationella beteende som kan vara en bidragande faktor ty citatet ovan beskriver att den
kortsiktiga effektiviteten inte kan förklara ”efficiency” i det stora hela (Shiller, 2000).
Avsnittet kring rationella- eller irrationella förvaltare leder in på nedanstående hypotes,
huruvida portföljers riskjusterade avkastning kan förklaras genom rationalitet eller om
människan agerar irrationellt och därmed inte utifrån Markowitz (1952) nyttoteori.
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H4: Fonder som genererar överavkastning hålls kvar i dess nuvarande
form

Sammanfattningsvis har den effektiva marknadshypotesen belysts som en grund med
antagandet att marknaden är effektiv samt att investerarna är rationella. Emellertid är som
tidigare nämnts inte forskningen entydig kring den effektiva marknadshypotesen.
Meningsskiljaktigheterna ledde således in på diskussionen kring aktiv förvaltning där resultat
tyder på en ineffektiv marknad och motsäger därmed den effektiva marknadshypotesen.
Avsnittet kring aktiv förvaltning nämnde även investerarens irrationella beteende gällande
fondval vilket motsäger grundantagandet att en investerare är rationell. I sista avsnittet
belystes några synsätt inom behavioral finance för att förklara irrationalitet. Således kan
förhållande mellan hypoteserna påvisas, då riskjusterad avkastning och förvaltningsavgiften
kan tänkas bero på aktivitetsgraden i fonderna eller möjligtvis om förvaltarna är rationella
eller ej i sin förvaltning.
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4. Empirisk metodik
I det här kapitlet kommer den empiriska metoden som tillämpats i studien beskrivas. I kapitlet
kommer tillvägagångsätt i datainsamlingen belysas samt vilken typ av data som valts och dess
intention.
4.1. Sekundärdata
Data kan i stora drag delas in i primär- och sekundärdata. I grova drag är skillnaden mellan
primär- och sekundärdata vem som samlat in materialet och med vilket ändamål (Alvehus,
2013). Det finns både fördelar och nackdelar med sekundärdata. Fördelarna är exempelvis att
det krävs mindre resurser och möjligheten för att analysera ett större urval är högre. Det finns
även en del kritik mot sekundärdata vilket uppkommer från dess nackdelar. Sekundärdata har
samlats in i annat syfte än i undersökande studie och kan därmed vara mer eller mindre
aktuellt. Kritiken mot sekundärdata härstammar även från att sekundärdata har tolkats av
andra tidigare vilket därmed kan leda till snedvridningar samt felaktig information (Saunders,
Lewis, Thornhill, 2009).
För att neutralisera snedvridningarna i den här uppsatsen tillämpas information från olika
fondbolag samt informationen tillämpas från välkända källor (Denscombe, 2013). Utifrån
ovannämnda kommer uppsatsen grundas på sekundärdata då insamling görs av redan
befintligt material vars grundläggande syfte inte var att användas till den här studien.
Sekundärdata som inhämtas är helårsrapporter från fondbolag, böcker samt vetenskapliga
artiklar för att generera en bredare studie.

4.2. Tidsperiod
En hög tillförlitlighet av data eftersträvas då det ger en tydligare och mer relevant bild av
studiens återspegling av verkligheten (Alvehus, 2013). En rimlig bild av en tidsperiod bör
vara inom intervallet 5-10 år för att kunna göra en generalisering. Val av tidsperiod i den här
uppsatsen grundar sig på tillgänglig och relevant data för uppsatsens syfte. I detta fall blir
således tidsperioden på grund av bristfällig data 3-5 år. Bristen på data medför att analysen
görs på årsbasis.
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4.3. Litteratursökning
För att få en god väsentlig bild av verkligheten används litteratursökningsmetoder av hög
kvalité, främsta källan är vetenskapliga artiklar. Andra informationskällor som används är
facklitterära böcker, vilka tillämpas som komplement till de vetenskapliga artiklarna
(Denscombe, 2013). Sökningen av artiklar har skett genom Högskolan Kristianstads databas
Summon. Angelägna sökord har bland annat varit: ”random walk”, ”the efficient market
hypothesis”, “ behavioral finance” och ”active portfolio management”. För att generera en
större bredd har en mängd olika sammansättningar av orden skapats. Litteratursökning har
även skett genom att åskådliggöra hur forskare hänvisar till varandra utifrån nya infallsvinklar
för att få en bredare bild. Citering av de äldre artiklarna har tillämpats för att få en mer aktuell
syn, Denscombe (2013) beskriver att antalet citeringar ökar trovärdigheten. Exempel på äldre
artiklar som har citerats är Fama (1970), Markowitz (1952) och Shukla (2004).

4.4. Datainsamling
Datainsamlingen utgår från uppsatsens frågeställning, hur aktivitetsgraden i aktivt förvaltade
fonder kan påverka den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften.
Utifrån forskningsfrågan tillämpas frekvensbaserad data som insamlingsmetod för de olika
fonderna. Tidigare studier har använt jämförelseindex för analys hur aktiv förvaltning
presterar, exempelvis Boldin och Cici (2009), Malkiel (2005) och Wermers (2003). Fonderna
i uppsatsens studie har olika jämförelseindex vilket medförde att valet av en riskfri ränta
gjordes. Den riskfria räntan är en tre månaders statsskuldväxel uträknad på årsbasis. Valet av
en svensk riskfri ränta grundas i att den amerikanska motsvarigheten till den svenska
Riksbanken hade snarlik riskfri ränta dock lägre (Riksbanken, 2014; U.S. Department of the
Treasury, 2014). Den svenska tre månaders statsskuldväxel var generellt lite högre än den
amerikanska under åren 2008-2013. Valet av den svenska riskfria räntan grundas i att en aktiv
fondförvaltning bör överträffa en riskfri ränta som är något högre.
Sekundärdata till studien hämtas från helårsrapporter disponerade av respektive fondbolags
hemsida. Valet av datainsamlingsmetod härstammar från att innehavsförändringen inte är
tillgänglig i andra databaser som exempelvis Morningstar och Yahoo Finance. Utifrån att de
två databaserna ovan inte kan appliceras i valet av datainsamlingsmetod hämtas sekundärdata
från olika svenska fondbolag för att öka tillförlitligheten.
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4.5. Urval av fonder
Valet av fonder begränsas till den svenska marknaden, dock är inte alla dessa fonder av
svenskt innehav. Uppsatsens syfte är att enbart ta hänsyn till de fonder som klassificeras vara
aktivt förvaltade fonder, därmed bortses de passivt förvaltade fonderna. De aktivt förvaltade
fonderna har olika fondsammansättningar, det görs inga restriktioner i den här studien utan
hänsyn tas till alla tillgängliga sammansättningar. Urvalet av de aktivt förvaltade fonderna har
till

stor

del

gjorts

utifrån

tillgängligheten

ty

informationen

kring

fondbolags

innehavsförändring är begränsad. Vid urvalet av fonder har studien tagit hänsyn till de större
fondbolagen i Sverige dock är informationen bristfällig vilket innebär att även hänsyn har
tagits till mindre fondbolag. Av de 615 fonder som undersökts har endast 81 fonder tillfört
användbar information till den här studien. Utifrån den begränsade kännedomen har 7 svenska
fondbolag valts vilka resulterar i 81 fonder på grund av begränsad data. Körner och Wahlgren
(2013) anser att ett större stickprov inte alltid är att föredra då en mindre procentsats kan
spegla verkligheten på ett korrekt sätt. Trots bristen på tillgänglig data ger urvalet från de
olika fondbolagen en förmodad relevant bild av verkligheten i linje med vad Körner och
Wahlgren (2013) beskriver.
Uppsatsens frågeställning tar hänsyn till aktivitetsgraden i fonderna, därmed är det relevant att
fonderna är aktiva och ett stort antal fonder som möjligt efterfrågas. Den bristfälliga
informationen som fondbolagen tilldelar medför svårigheter att bibehålla slumpmässighet.
Restriktioner i data påverkar även studien då olika analyser kommer genomföras beroende på
vilken data som kommer testas. Majoriteten av data grundar sig i större förändringar i
fonderna i form av köp och försäljningar för att åskådliggöra aktivitetsgraden. Resterande data
analyseras genom att ta hänsyn till förändringen i de 10 största innehaven för att på så sätt
konkretisera förvaltarens aktivitetsgrad. Den tillgängliga informationen medför att testerna
kategoriseras in i olika tidsperioder. Fonderna kategoriseras i en huvudgrupp åren 2008-2010
och två undergrupper för att täcka tidsperioden åren 2007-2013. Undergrupperna tar hänsyn
till ett mindre antal fonder under en längre tidsperiod. De största köp- och
försäljningsförändringarna samt innehavsförändringen har analyserats genom att årlig data
ordnats efter förvaltningsavgift, aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning.
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4.5.1. Aktivitetsgrad
Aktivitetsgraden i de aktivt förvaltade fonderna ska undersökas genom att analysera hur
fondinnehavet i fonderna har förändras på helårsbasis för att analysera om fonderna är aktiva
som de utgör sig för att vara. Aktivitetsgraden i denna studie analyseras genom att utgå från
stora händelser i fondinnehavet för att konkretisera hur stor del av de stora händelserna som
procentuellt utgör det sammanlagda innehavet. Utöver stora köp och försäljningar tages även
hänsyn till förändringen i de 10 största innehaven årligen under 5 år vilket leder till jämförelse
på 4 perioder. Ändamålet med att analysera de 10 största innehaven grundas i att öka
möjligheten att undersöka aktivitetsgraden under tidsperioden för den här studien. Tidigare
forskning har endast tagit hänsyn till aktiviteten vid anskaffningsögonblicket i form av
tracking error och active share som kommer beskrivas mer utförligt i kapitel 4.7.

4.5.2. Förvaltningsavgift
Kännetecken för aktivt förvaltade fonder är att förvaltarna tar ut en förvaltningsavgift för sitt
arbete utöver transaktionskostnaden. De olika fondbolagen kräver olika förvaltningsavgifter
samt olika förvaltningsavgifter beroende på vilken fond. Förvaltningsavgiften är den kostnad
som ska bidra till ett mervärde för investeraren då denne betalar för en tjänst. Dock har
tidigare forskning indikerat på att det är förvaltningsavgiften som leder till att jämförelseindex
överträffar de aktivt förvaltade fonderna. Utifrån detta tages förvaltningsavgifterna i åtanke i
den här studien för att se om de aktiva fonderna som undersöks genererar ett mervärde när
avgifterna tages med i beräkning.

4.6. Riskfri ränta
Urvalet av fonder har gjorts utifrån den svenska fondmarknaden, utifrån valet tillämpades en
svensk riskfri ränta i form av en tre månaders statsskuldväxel uträknat på årsbasis
(Riksbanken, 2014). Anledningen till det här valet beskrivs i kapitel 4.4. Valet av riskfri ränta
härstammar även från tillämpningen av riskjusterat mått som beskrivs i kapitel 4.9.

4.7. Aktivitetsmått
Tracking error är ett beprövat aktivitetsmått som mäter aktiv risk, vilket mäter skillnaden
mellan jämförelseindex och portföljens avkastning (Roll, 1992). Närmare bestämt beskriver
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måttet fondens avkastning som inte kan förklaras genom förändringen i jämförelseindex,
desto större skillnad mellan avkastningen i fonden förhållandevis jämförelseindex, ger således
högre tracking error (Se Formel 1). Måttet används för att bedöma aktiviteten i fonden utifrån
anskaffningssammansättningen (Petajisto, 2013).

Formel 1 Tracking Error

racking error √∑

Formel 1 visar tracking error.
= Sigma i kvadrat vilket förklarar tracking error, med

som felterm

Rfond, t = Fondens avkastning vid tiden, t
Rindex, t = Index avkastning vid tiden, t

Active share introducerades av Cremers och Petajisto (2009) som ett komplement till tracking
error. Active share är den procentuella skillnaden mellan fonden/portföljens avkastning
relativt jämförelseindex och ligger mellan intervallet 0 till 100 procent (Se Formel 2). Active
share på 90 procent innebär således att 10 procent motsvarar jämförelseindex. Active share
används tillsammans med tracking error för identifiering av olika strategier inom aktiv
förvaltning som beskrivits tidigare och de fonder med hög active share föredras (Se Figur 3).

Formel 2 Active Share

Active Share

∑

Formel 2 visar active share.
Vfond = Portföljvikter för tillgångar i fonden
Vindex = Portföljvikter för tillgångar i index
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fond

index

Informationskvoten beskriver hur en fondförvaltare lyckas generera en riskjusterad avkastning
(Se Formel 3). Informationskvoten kan kopplas till tracking error då denna beskriver
portföljens överavkastning i förhållande till tracking error. Informationskvoten används vid
jämförelse av liknande förvaltningsstrategier (Goodwin, 1998).

Formel 3 Informationskvot

nformationskvot
Formel 3 visar informationskvoten.
Rp = Portföljens avkastning
Ri = Index avkastning
p-i = Standard avvikelsen mellan portföljens- och index avkastning (tracking error)

4.8. Effektivitetsmått
Jensens alfa mäter en förvaltares prestation på riskjusterad basis. Avkastningsmåttet mäter om
förvaltaren lyckas generera en överavkastning givet den systematiska risken, det vill säga om
förvaltaren kan förutspå framtida tillgångspriser. För beräkning av alfavärdet subtraheras
CAPM från portföljens faktiska avkastning och indikation ges därmed om alfavärdet skiljer
sig från aktiemarknadslinjen (SML). Positivt alfavärde är således en överavkastning (Se
Formel 4) (Jensen, 1967).

Formel 4 Jensens alfa
p

= Rp – [Rf +

p (Rm -

Rf)]

Formel 4 visar Jensens alfa.
p = Alfavärdet för portföljen

Rp = Portföljens faktiska avkastning
p = Portföljens systematiska risk

Rm = Marknadsportföljens avkastning
Rf = Riskfri ränta

Sharpe kvoten är ett effektivitetsmått (Se Formel 5). Måttet tar hänsyn till portföljens
överavkastning dividerat med portföljens standardavvikelse (Sharpe, 1966; Berk & DeMarzo,
2013). Det eftersträvas en så hög Sharpe kvot som möjligt, då måttet beskriver riskpremien i
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förhållanden till den totala risken, det vill säga både systematisk- och osystematisk risk (Berk
& DeMarzo, 2013).
Formel 5 Sharpe kvot

(

Sharpe kvot

f)

p
p

Formel 5 visar Sharpe kvoten.
Rp = Portföljens avkastning
Rf = Riskfri ränta
p = Standardavvikelsen för portföljen

Treynors kvot har i princip samma grundantagande som Sharpe kvoten ty riskpremien är
densamma dock divideras den med fondens betavärde. Treynors kvot tar därmed endast
hänsyn till den systematiska risken (Se Formel 6). Även vid tillämpning av Treynors kvot
eftersöks en så hög riskpremie som möjligt jämförelsevis marknadsrisken i portföljen (Scholz
& Wilkens, 2005).
Formel 6 Treynors kvot

Formel 6 visar Treynors kvot.
Rp = Portföljens avkastning
Rf = Riskfri ränta
p = Betavärdet för portföljen

4.9. Tillämpning av mått
Utifrån ovannämnda aktivitetsmått bortses både tracking error och active share då måtten
endast tar hänsyn till aktiviteten vid anskaffningstillfället (Cremers & Petajisto, 2009).
Bortseendet av de två måtten i föregående mening grundas i att syftet med uppsatsen är att
analysera aktivitetsgraden vilken är definierad som frekvensen i handeln. Valet av mått i
studien blir Sharpe kvoten.
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Informationskvoten torde vara ett bättre alternativ än Sharpe kvoten för den här studien då
informationskvoten används vid aktiv förvaltning. Informationskvoten blir noll för passiva
fonder därmed förmodas måttet vara lämpligt för den här studien ty studien endast tar hänsyn
till aktivt förvaltade fonder (ibid.). Bristfällig data medför att informationskvoten inte går att
tillämpa utan Sharpe kvoten väljes. Sharpe kvoten tillämpas på grund av att måttet tar hänsyn
till den totala risken, det vill säga den systematiska- och osystematiska risken. Andra
effektivitetsmått som Jensens alfa och Treynors kvot tar endast hänsyn till den systematiska
risken. Sharpe kvoten väljes även på grund av att fondbolagen definierar sin risk som
standardavvikelse då det krävs en gemensam utgångspunkt för att kunna dra en slutsats.
Uträkningen av Sharpe kvoten har gjorts genom att hämta avkastningar och standardavvikelse
från respektive fondbolag. Vidare för att räkna ut Sharpe kvoten har den riskfria räntan
hämtats från Riksbanken.

4.10. Validitet och reliabilitet
I diskussion kring kvalitet i vetenskap brukar två begrepp användas vilka är validitet och
reliabilitet (Alvehus, 2013).
Validitet innebär att det som avses att undersökas i själva verket genomförs och huruvida data
reflekterar verkligheten (Denscombe, 2013). Enligt Saunders, mfl. (2009) är en viktig faktor
hur data implementeras för validiteten. Vid deduktiv ansats som tillämpas i den här studien
utgås det från teori till data, där hypoteser testas på data, vilket medför att antagande görs.
Antaganden kring teori/hypoteser som tillämpas kan färga slutsatserna samt att urvalet av
fonder är en förenkling av verkligheten. Dock påverkas inte redan befintlig data av
exempelvis subjektivitet som kan förekomma vid datainsamling, således finns där reliabilitet.
Reliabilitet innebär hur upprepningsbart resultatet är. Reliabilitet är detsamma som
tillförlitlighet, det vill säga hur väl testet mäter det som det mäter. Då uppsatsen utgår från
redan befintlig data har undersökarna ingen påverkan på informationen därmed kan inga
snedvridningar ske i det avseendet (Saunders, mfl., 2009). Utifrån detta kan därmed
undersökningen ha hög reliabilitet utan att ha lika hög validitet (Alvehus, 2013).
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4.11. Etiska beaktanden
Vid undersökning är det viktigt att ha ett etiskt beaktande. Vid etiskt beaktande brukar
reglerna främst utgå från att skydda respondenterna i studien. Bryman och Bell (2011) nämner
fem etiska principer som är viktiga inom svensk forskning och lyder: Informationskravet
innebär att alla respondenter informeras om studiens ändamål. Samtyckeskravet innebär att
respondenterna har möjlighet att avbryta sitt frivilliga medverkande under studiens gång.
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att det är sekretess på respondenternas
personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att forskningens resultat endast får tillämpas för den
aktuella studien. Falska förespeglingar innebär att informationen som tillhandhålls
respondenterna skall vara sanningsenlig.
Den här studien har inga faktiska respondenter utan data som studien grundar sig på
härstammar från offentliga handlingar i form av fondrapporter från olika fondbolag. Därmed
innebär det att de etiska principerna uppfylls i form av informationskravet, samtyckeskravet,
nyttjandekravet och falska förespeglingar då informationen är offentlig. Den enda etiska
principen som den här studien torde påverka är konfidentialitets- och anonymitetskravet. För
att bevara fondbolagens anonymitet väljes därmed att ej benämna fondbolagen vid namn då
studien är intresserad av innehavet och inte förvaltaren, till följd därav minskar risken att
kritisera ett specifikt bolag eller förvaltare.
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5. Empirisk analys
I det här kapitlet kommer den empiriska analysens resultat belysas. Analysen görs utifrån
statistiska tester där hypoteserna testas för att således förkastas eller inte förkastas. Testerna
kommer behandla förvaltningsavgift, aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning under olika
tidsperioder. Implikationer till tidigare forskning utifrån analysens resultat beskrivs därefter.
5.1. Förutsättningar för analysen
Valet av analysmetoder för den här studien är korrelation och regression. Korrelationen
tillämpas på grund av att analys av förhållandet mellan olika variabler eftersträvas. Pallant
(2010) beskriver att korrelation indikerar på hur starkt förhållandet är mellan variabler samt
dess riktning. Svag korrelation innefattar intervallet 0.10–0.29, medelstarkt samband 0.30-049 och starkt samband 0.50-1. Positiv korrelation innebär att variablerna rör sig samstämmigt
i en positiv riktning. Negativ korrelation innebär således motsatsen. Korrelationen kan variera
mellan intervallet -1 och 1, perfekt starkt samband är således ett värde på 1 och ett perfekt
negativt samband är -1. Ett värde på 0 indikerar på inget samband mellan variablerna.

Valet av vilken typ av korrelation härstammar från om de beroende variablerna är
normalfördelade eller inte. Pallant (2010) beskriver att ett Kolomogorov-Smirnov test kan
genomföras för att analysera om de beroende variablerna är normalfördelade eller inte dock
behövs inte hänsyn av normalfördelning tages vid regressionsanalys då det inte finns ett ickeparametriskt alternativ till regression samt stora observationer medför möjlighet för
regressionsanalys. Testet resulterade i att variablerna inte var normalfördelade på grund av att
p-värdet är mindre än signifikansnivån på 5 procent. Utifrån det här används det ickeparametriska

Spearman

testet

istället

för

det

parametriska

Pearson

testet

vid

korrelationsanalys, undantag är testet av den fjärde hypotesen som behandlar innehavet (Se
Bilaga 1).

Regression tillämpas i den här studien på grund av att det är en utveckling av korrelationen ty
regressionen kan ta hänsyn till flera oberoende faktorer för att förklara den beroende
variabeln. Regression väljes även att tillämpas på grund av att regressionen kan förklara
kausala samband medan korrelation endast kan förklara om det finns ett förhållande mellan
variablerna (Pallant, 2010). Därmed testas endast hypoteserna i regressionsanalysen undantag
hypotes 4 på grund av att hypotesen testar ett samband variablerna sinsemellan. Utifrån att
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hypotes 1-3 testas med hjälp av regressionsanalys väljes därmed paralleller att dras till
tidigare forskning under det avsnittet. Regressionen genomförs endast på huvudgruppen 20082010 på grund av att tidsperioden tar hänsyn till majoriteten av fonderna. Korrelationen
däremot testas på alla tidsperioder.

Enligt Pallant (2010) skall olika variabler tages i beaktning vid utförande av regressionsanalys
för att åskådliggöra om de oberoende variablerna kan förklara den beroende variabeln.
Regressionsanalys kommer genomföras på hypotes 1-3, därefter kommer en sammanvägning
av förvaltningsavgift och aktivitetsgrad genomföras för att åskådliggöra om variablerna kan
förklara den riskjusterade avkastningen. Enligt Pallant (2010) kan relevanta variabler för
utvärdering av regressionsanalysen vara förklaringsgrad, p-värde, betavärde, tolerans och
variance inflation factor (VIF). Förklaringsgrad förklarar hur väl de oberoende variablerna
förklarar den beroende variabeln. P-värdet beskriver om variablerna är signifikanta att ge
bidrag till modellen, p-värde som är högre än 5 procent är ej statistiskt säkerhetsställt utifrån
95 procents nivå och därmed är p-värde som understiger 5 procent statistiskt säkerhetsställt.
Betavärdet förklarar vilken variabel som kan förklara den beroende variabeln i störst
utsträckning. Tolerans och VIF påvisar säkerheten i testet, för att testet skall vara säkert bör
tolerans inte vara lägre än 0,1 och VIF värdet bör inte vara över 10,0.

5.2. Förvaltningsavgiftens samband med riskjusterad avkastning
Resultatet av första korrelationstestet mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning
mellan åren 2008-2010 resulterade i svaga eller obefintliga korrelationer mellan
förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning i tidsperioden (Se Tabell 1). År 2008 har
korrelationen ett negativt samband. Det negativa sambandet ger implikation på att om en av
de ekonomiska variablerna ökar, minskar den andra variabeln. I korrelationstestet nedan (Se
Tabell 1) påvisas exempelvis att vid ökning av förvaltningsavgift minskar den riskjusterade
avkastningen då det inte går att finna ett samband mellan variablerna. År 2009 och år 2010
finns där inget samband eller ett svagt samband mellan förvaltningsavgift och riskjusterad
avkastning det tyder således på att det finns svårigheter att motivera förvaltningsavgiften.
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Tabell 1 Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2008-2010

Korrelation
-0,063
0,100
0,046

Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2008
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2009
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2010

P-värde
0,320
0,228
0,366

Antal
58
58
58

Resultatet ovan (Se Tabell 1) indikerar på ett nästintill obefintligt samband mellan
förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning. Hänsyn bör även tages till p-värdet då värdet
beskriver om det finns ett samband mellan variablerna på 1 och 5 procent nivå. Ett lågt pvärde indikerar på ett samband medan ett högt p-värde inte kan påvisa ett samband. Alla år
har höga p-värden då det inte finns ett samband vilket styrks av resultatet från korrelationen.
Vidare valdes tillämpning av samma test på en längre tidsperiod mellan åren 2009-2013 dock
med ett färre antal fonder. Resultatet av korrelationstestet mellan förvaltningsavgift och
riskjusterad avkastning under en längre tidsperiod resulterade i mestadels negativt korrelerade
variabler (Se Tabell 2). År 2009 är undantaget då korrelationen har ett svagt positivt samband
mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning. Det tyder således på att det finns ett
någorlunda samband under året vilket följaktligen kan innebära att investerarna får
kompensation för den avgift de betalar dock är sambandet väldigt lågt, vilket gör
resonemanget tvetydigt. År 2012 och år 2013 har ett svagt negativt samband. Det markanta
resultatet år 2011 påvisar ett starkt negativt samband vilket är statistiskt säkerhetsställt på 1
procent nivå. Det negativa sambandet tyder på att vid hög förvaltningsavgift är den
riskjusterade avkastningen låg och således föreligger det motsatta förhållandet vid låg
förvaltningsavgift. Ett svagt börsår kan ligga till grund för resultatet då den riskjusterade
avkastningen under det här året i princip varit negativ för alla fonder (Se Bilaga 2).

Tabell 2 Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2009-2013

Korrelation
0,245
-0,046
-0,656**
-0,255
-0,287

Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2009
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2010
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2011
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2012
Förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning 2013
** Korrelationen är signifikant på 1% nivå
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P-värde
0,164
0,429
0,002
0,154
0,125

Antal
18
18
18
18
18

År 2011 är det enda året då p-värdet är mindre än signifikansnivån på 1 och 5 procent och
därmed påvisas ett samband mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning. Utifrån
den första hypotesens antagande att högre förvaltningsavgift leder till högre riskjusterad
avkastning torde korrelationen inte vara negativ dock går det inte utifrån korrelationstestet att
verifiera om hypotesen kan förkastas eller ej utan ger endast en indikation på att variablerna
går i motsatt riktning (Se Tabell 2). Det går därmed endast att påvisa att det föreligger ett
starkt negativt samband mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning eftersom
variablerna rör sig i motsatt riktning.

5.3. Aktivitetsgradens samband med förvaltningsavgift
Resultatet mellan åren 2008-2010 visar en svag eller obefintlig korrelation mellan
förvaltningsavgift och aktivitetsgrad (Se Tabell 3). År 2008 har en svag positiv korrelation
medan år 2009 och 2010 föreligger det ingen korrelation. Resultatet visar därmed att endast år
2008 har ett samband mellan variablerna och kan därmed indikera på ett samband mellan
aktivitetsgrad och förvaltningsavgift, vilket är statistiskt säkerhetsställt. Ett samband år 2008,
trots finanskris kan tyda på ett samband mellan aktivitetsgraden och förvaltningsavgiften.
Sambandet kan dock ifrågasättas då korrelationen är svag. Förvaltningsavgiften för perioden
2008-2010 var relativt hög (Se Bilaga 3) därmed torde aktivitetsgraden varit relativt hög på
grund av att korrelationen beskriver att om en variabel ökar, ökar även den andra variabeln.

Tabell 3 Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2008-2010

Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2008
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2009
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2010

Korrelation
0,288*
-0,006
0,022

P-värde
0,015
0,482
0,436

Antal
58
58
58

* Korrelationen är signifikant på 5% nivå

P-värdena år 2009 och 2010 är högre än signifikansnivån på 5 procent vilket innebär att
värdena inte är signifikanta. Det går inte att påvisa ett samband mellan aktivitetsgrad och
förvaltningsavgift. Däremot är p-värdet år 2008 signifikant och innebär att sambandet är
statistiskt säkerhetsställt dock är sambandet svagt.
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När hänsyn tages till en längre tidsperiod dock med färre fonder ändras resultatet och det
åskådliggörs ett svagt negativt samband mellan förvaltningsavgift och aktivitetsgrad (Se
Tabell 4). Det faktum att resultatet skiljs åt från den kortare perioden år 2008-2010 kan bero
på färre antal fonder eller att tidsperioden är längre. Samtliga år mellan 2009-2013 har negativ
korrelation vilket innebär att ökad aktivitetsgrad leder till minskad förvaltningsavgift eller att
minskad aktivitetsgrad leder till ökad förvaltningsavgift. I det här fallet kan det första
alternativet råda då den observerade informationen under aktuell tidsperiod grundar sig på 18
fonder som har låg förvaltningsavgift i förhållande till den kortare tidsperioden (Se Bilaga 3).
Det konkretiseras emellertid genom jämförelse av perioderna att skillnaden av tidsperiod och
antal fonder inte är av markant innebörd då båda har ett svagt eller obefintligt förhållande
mellan variablerna. Det faktum att det råder obefintliga eller svaga korrelationer ger
implikation på att aktivitetsgraden inte har inverkan på förvaltningsavgiften. Tabell 4
indikerar även att p-värdena för alla år överstiger 5 procent nivå vilket därmed pekar på att det
inte är ett samband mellan variablerna vilket även är samstämmigt för båda tidsperioder.

Tabell 4 Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2009-2013

Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2009
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2010
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2011
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2012
Förvaltningsavgift och aktivitetsgrad 2013

Korrelation
-0,171
-0,092
-0,060
-0,179
-0,199

P-värde
0,249
0,358
0,406
0,239
0,214

Antal
18
18
18
18
18

5.4. Aktivitetsgradens samband med riskjusterad avkastning
Resultatet mellan åren 2008-2010 visar ett obefintligt samband med undantag för år 2010 (Se
Tabell 5). År 2010 är det ett negativt medelstarkt samband som är statistiskt säkerhetsställt på
både 1 och 5 procent nivå. Det negativa sambandet påvisar att om aktivitetsgraden ökar
minskar den riskjusterade avkastningen eller motsatt förhållande kan råda. Det faktum att en
negativ korrelation råder innebär att aktivt förvaltade fonder inte genererar ett värde. Därmed
kan det antas att investering i en passivt förvaltad fond vore att föredra.
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Tabell 5 Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2008-2010

Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2008
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2009
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2010

Korrelation
-0,025
0,030
-0,341**

P-värde
0,427
0,411
0,005

Antal
58
58
58

** Korrelationen är signifikant på 1% nivå

P-värdena för år 2008 och år 2009 är större än signifikansnivån på 5 procent. År 2010 är pvärdet mindre än både signifikansnivån på 1 och 5 procent (Se Tabell 5). Det skulle kunna
innebära att hypotesen ej kan förkastas dock råder inte det antagandet med hänseende tagen
till att korrelationen ej kan förklara ett kausalt samband utan p-värdet endast förklarar att
korrelationen år 2010 är statistiskt säkerhetsställd. Den negativa korrelationen, likt beskrivet
tidigare innebär således att ökad aktivitetsgrad ger minskad riskjusterad avkastning eller att
minskad aktivitetsgrad ger ökad riskjusterad avkastning. Implikation blir således att det inte
finns något värde i aktiv förvaltning då aktivitetsgraden inte har ett samband med riskjusterad
avkastning, vilket även påvisas åren 2008 och 2009 (Se Tabell 5).

Vid hänsyn tagen till längre tidsperiod blir resultatet ett svagt samband i båda riktningar då
fyra av fem variabler indikerar på ett svagt samband (Se Tabell 6). År 2010 indikerar
emellertid på ett negativt medelstarkt samband mellan variablerna. Utläsning av tabell 6
tydliggör att det endast är två år som har ett positivt samband och tre år som har ett negativt
samband. Det negativa sambandet är i enlighet med det som beskrivits ovan under den korta
perioden 2008-2010 att om en variabel ökar minskar den andra. Således innebär det även
under aktuell period att ökad aktivitetsgrad minskar den riskjusterade avkastningen. Utefter
resonemanget torde även antagandet att passivt förvaltade fonder är att föredra under en
längre tidsperiod med färre antal fonder.

Tabell 6 Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2009-2013

Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2009
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2010
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2011
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2012
Aktivitetsgrad och riskjusterad avkastning 2013

Korrelation
-0,203
-0,304
0,259
0,184
-0,179
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P-värde
0,209
0,110
0,150
0,233
0,239

Antal
18
18
18
18
18

Gemensamt för p-värdena är att samtliga överstiger signifikansnivån på 5 procent vilket
indikerar på att korrelationerna inte är statistiskt säkerhetsställda, vilket generellt är
samstämmigt för båda tidsperioder det vill säga åren 2008-2010 samt åren 2009-2013 (Se
Tabell 5 & 6).

5.5. Rationalitetens påverkan
H4: Fonder som genererar överavkastning hålls kvar i dess nuvarande form

Testet skiljer sig från tidigare tester av korrelationen som beskrivits ovan då de har varit ickenormalfördelade, det här testet är däremot normalfördelat (Se Bilaga 1). Korrelationen visar
ett medelstarkt samband mellan förändringen av de tio största innehaven i fonderna och deras
riskjusterade avkastning (Se Tabell 7). Korrelationen har ett positivt samband för alla år med
undantag av perioden 2011-2012. Det negativa sambandet innebär att vid större förändring av
de 10 största innehaven minskar den riskjusterade avkastningen och följaktligen kan motsatt
förhållande råda. Det faktum att korrelationen är negativ kan bero på irrationalitet då
förvaltarna möjligtvis säljer vinnarna och behåller förlorarna. Det irrationella beteendet leder
till att investerarna mister potentiell riskjusterad avkastning. Tabell 7 indikerar dock på att
majoriteten av korrelationerna är positiva vilket tyder på att det finns samvariation mellan
förändring av innehav och den riskjusterade avkastningen.

Tabell 7 Förändring av innehav och riskjusterad avkastning 2009-2013

Förändring innehav och riskjusterad avkastning 2009-2010
Förändring innehav och riskjusterad avkastning 2010-2011
Förändring innehav och riskjusterad avkastning 2011-2012
Förändring innehav och riskjusterad avkastning 2012-2013

Korrelation
0,440
0,495
-0,418
0,453

P-värde
0,115
0,072
0,137
0,104

Antal
14
14
14
14

Tabell 7 visar högre p-värden än signifikansnivån på 5 procent, således påvisas inte något
samband som är signifikant mellan förändring av innehav och riskjusterad avkastning dock
föreligger det korrelation. Resultatet är tvetydigt då p-värdena knappt överträffar
signifikansnivån på 5 procent vilket kan tyda på att förvaltningen är rationell i beslutstagandet
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och att marknaden är effektiv. Resultatet kan likaså indikera på ett irrationellt beslutstagande
då p-värdena ligger i gränsområdet samt att medelstark korrelation föreligger. Antagandet
görs dock att hypotes 4 förkastas på grund av att p-värdena överstiger signifikansnivån på 5
procent.
Resultatet av innehavsanalysen indikerar på att hypotesen kan förkastas vilket innebär att det
inte går att påvisa att fonder som genererar ett mervärde hålls kvar i dess nuvarande form.
Analysen av uppsatsens studie är således samstämmig med prospektteorin vilket innebär att
fonder med förlustinnehav behålls medan fonder med vinstinnehav byts ut. Det faktum att
förluster behålls och vinster säljs leder till ett irrationellt beteende då förvaltarna går miste om
skatteeffekten vid förluster (Kahneman & Tversky, 1979; Shefrin & Statman, 1985; Shleifer,
2000; Barber & Odean, 2013). Analysen går därmed emot den effektiva marknadshypotesen
som antar att förvaltare är rationella och därmed skall förluster säljas och vinster behållas
(Markowitz, 1952).
Analysens resultat kan även tänkas ge implikationer på för självsäkra förvaltare likt Odean
(1999) beskriver. Förändringen i innehavet år 2011-2012 anses vara ett exempel på irrationellt
beteende då förvaltarna har överskattat sin förmåga och beter sig i enlighet med
dispositionseffekten samt endowment effect då det kan tänkas att även känslor tages i
beaktning (Barberios & Xiong, 2006; Baker & Nofsinger, 2010). Det kan även bero på
underskattning av risken då det framkom att 2011 var ett turbulent år vilket medförde
misslyckande i förvaltningen likt Kahneman och Riepe (1998) beskriver. Indikation ges
således att förvaltare inte besitter den skicklighet som Kacperczyk, mfl. (2011) beskriver då
de säger att förvaltare kan besitta market-timing skills i lågkonjunktur, det kan såldes kopplas
till Fama och French (2010) att förvaltare med kompetens skyms av förvaltare med bristande
kompetens. Likaså går resultatet av studien emot Glode (2011) då den riskjusterade
avkastningen inte är bättre i lågkonjunktur.

5.6. Regressionsanalys
Likt tidigare beskrivits väljes hypoteserna 1-3 att testas, då regressionsanalys möjliggör
analys av ett kausalt samband:
H1: Högre förvaltningsavgift leder till högre riskjusterad avkastning
H2: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre förvaltningsavgift
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H3: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre riskjusterad avkastning

Analys av variablerna genom en regressionsanalys valdes att tillämpas under huvudperioden
som sträcker sig mellan åren 2008-2010. Valet av att endast genomföra regressionen på
huvudgruppen grundas i att den här gruppen innefattar majoriteten av fonderna. Regressionen
delas upp i fyra tester, först testas hypoteserna 1-3 med en oberoende variabel sedan
genomförs en multipel regression med två oberoende variabler. Valet härstammar i att det är
av intresse att åskådliggöra resultat över förvaltningsavgiftens och aktivitetsgradens
gemensamma påverkan på den riskjusterade avkastningen.

5.6.1. Hypotes 1

H1: Högre förvaltningsavgift leder till högre riskjusterad avkastning

Regressionsanalysen visar i princip obefintlig förklaringsgrad vilket indikerar på att den
oberoende variabeln förvaltningsavgift inte kan förklara den beroende variabeln riskjusterad
avkastning (Se Tabell 8). Förklaringsgraden kan anses låg dock tycks resultatet vara korrekt
utifrån tolerans och VIF då de testar säkerheten i testet och 1 är ett rimligt resultat (Se Tabell
9). Tillsynes verkar inte investerarna få kompensation för avgiften de betalar fondbolagen då
en högre förvaltningsavgift leder till en lägre riskjusterad avkastning, enligt betavärdet (Se
Tabell 9).

Tabell 8 Regression hypotes 1

Modell
Total

Förklaringsgrad
0,001

P-värde
0,753

Antal
174

Tabell 9 Regression koefficienter hypotes 1

Koefficienter
Konstant
Förvaltningsavgift

Beta

P-värde
0,469
0,753

-0,024
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Tolerans

VIF

1,000

1,000

Det totala p-värdet ger ytterligare indikation på att högre förvaltningsavgift inte leder till en
högre riskjusterad avkastning (Se Tabell 8). P-värdet stärks även av konfidensintervallet
vilket ligger inom negativt och positivt intervall och därmed täcks nollan (-52,9 – 38,4). Att
intervallet ”täcker nollan” påvisar att högre förvaltningsavgift inte leder till högre riskjusterad
avkastning. Utifrån ovanstående analys kan därmed hypotes 1 förkastas.
Tidigare studier har påvisat att förvaltningsavgiften inte har bidragit till ett mervärde (Malkiel,
2005; Shukla, 2004; Wermers, 2003; Boldin & Cici, 2009). Därmed var det av intresse att
åskådliggöra i den här studien om högre förvaltningsavgift ger högre riskjusterad avkastning.
Likt tidigare forskning samstämmer den här uppsatsens resultat även i den mån att det inte går
att påvisa förhållande mellan förvaltningsavgift och riskjusterad avkastning. Implikationer bli
således att investerarna inte får en kompensation för den tjänst de betalar fondbolagen för.
Shukla (2004) beskriver att om fonderna genererar en överavkastning kan fondbolagen öka
förvaltningsavgiften under perioden vilket bidrar till att endast fondbolagen gynnas.
Fenomenet som Shukla (2004) beskriver observerades även i den här studien då trots negativ
riskjusterad avkastning förändras inte förvaltningsavgiften till det lägre, således blir det ingen
korrelation mellan variablerna då korrelationerna åren 2008-2010 generellt är obefintlig (Se
Tabell 1). Vidare styrks resultatet av regressionsanalysen då det påvisades att
förvaltningsavgiften inte kan förklara den riskjusterade avkastningen för åren 2008-2010 (Se
Tabell 8).

5.6.2. Hypotes 2
H2: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre
förvaltningsavgift

Den första hypotesen förkastades då förvaltningsavgiften inte förklarade den riskjusterade
avkastningen, därmed torde det vara av intresse att analysera om hög förvaltningsavgift
motiveras av en högre aktivitetsgrad. I regressionsanalysen nedan är således den beroende
variabeln förvaltningsavgift och den oberoende variabeln aktivitetsgrad.

Resultatet för

hypotes 2 är samstämmigt med hypotes 1. Låg förklaringsgrad tyder på att en högre
aktivitetsgrad inte leder till en högre förvaltningsavgift (Se Tabell 10). Likt hypotes 1 är även
betavärdet för hypotes 2 negativt och innebär således att högre aktivitetsgrad leder till
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minskad förvaltningsavgift (Se Tabell 11). Resultatet verkar besynnerligt då fondbolagen tar
ut en högre avgift i förhållande till prestationen. Det bisarra resultatet innebär således att
fondbolagen med hög förvaltningsavgift har den lägsta aktivitetsgraden vilket motsäger
antagandet att högre aktivitet genererar högre förvaltningsavgift. Därmed tar fondbolagen
betalt för en tjänst de inte utför och således bör investerarna investera i fonder med låg
förvaltningsavgift.

Tabell 10 Regression hypotes 2

Modell
Total

Förklaringsgrad
0,001

P-värde
0,706

Antal
174

Tabell 11 Regression koefficienter hypotes 2

Koefficienter
Konstant
Aktivitetsgrad

Beta

P-värde
0,000
0,706

-0,029

Tolerans

VIF

1,000

1,000

Ytterligare en parameter som förtydligar ovanstående resonemang är det totala p-värdet som
ger en indikation på att högre aktivitetsgrad inte leder till högre förvaltningsavgift (Se Tabell
11). P-värdet stärks med konfidensintervallet (0,00 – 0,00) som styrker ovanstående
resonemang att det finns andra variabler än aktivitetsgraden som kan förklara
förvaltningsavgiften och därmed kan hypotes 2 förkastas.

Analysens utfall kan kopplas till Cremers och Petajisto (2009) studie som beskriver olika
aktiva val vid innehavsanskaffning. Ändamålet med uppsatsens studie var att analysera
aktivitetsgraden under tidsperioden och se om den motiverar förvaltningsavgiften. Studien
påvisar att förvaltningsavgiften är oberoende av aktivitetsgraden. Tidsperioden 2008-2010
resulterar i inget samband mellan variablerna vilket kan hänföras till Boldin och Cici (2009)
beskrivning av closet indexing. Resultatet kan även hänföras till Petajisto (2013) då studien
förespråkar undvikande av closet indexing fonder då de följer jämförelseindex och är därmed
inte aktiva. Resultatet av uppsatsens studie kan således förklaras genom att en del aktiva
fonder möjligtvis inte är så aktiva som de utgör sig för att vara. Bristen på samband indikerar
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på en dyr investering för gemene man då de inte blir kompenserade för kostnaden då
fondbolag med hög förvaltningsavgift har en lägre aktivitet.

5.6.3. Hypotes 3
H3: Högre aktivitetsgrad i aktivt förvaltade fonder leder till högre riskjusterad
avkastning

Regressionsanalysen för hypotes 3 har en förklaringsgrad på 0 procent, det vill säga att
aktivitetsgraden inte alls kan förklara den riskjusterade avkastningen (Se Tabell 12). Den
beroende variabeln i testet är riskjusterad avkastning och den oberoende aktivitetsgrad.
Hypotes 3 särskiljer sig inte från de föregående hypoteserna då även det här testet ger ett
negativt betavärde (Se Tabell 13). Det negativa betavärdet i hypotes 3 är i princip obefintligt
men beskriver att ökad aktivitetsgrad leder till minskad riskjusterad avkastning. Det kan
därmed tänkas att investering bör ske i passivt förvaltade fonder.

Tabell 12 Regression hypotes 3

Modell
Total

Förklaringsgrad
0,000

P-värde
0,929

Antal
174

Tabell 13 Regression koefficienter hypotes 3

Koefficienter
Konstant
Aktivitetsgrad

Beta
-0,007

P-värde
0,319
0,929

Tolerans

VIF

1,000

1,000

Förklaringsgraden styrks av det höga p-värdet vilket tyder på att högre aktivitetsgrad inte
leder till högre riskjusterad avkastning (Se Tabell 12). Tolerans och VIF stödjer föregående
resonemang om p-värdet och därmed kan testet anses verifierat (Se Tabell 13).
Konfidensintervallet ”täcker nollan” i testet (-0,11 – 0,1). Utifrån ovanstående resultat kan
hypotes 3 förkastas.
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Analysens utfall att en högre aktivitetsgrad inte leder till en högre riskjusterad avkastning på
kort och lång sikt är i linje med den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970; Malkiel,
2005; Lo & MacKinley, 1988). Den effektiva marknadshypotesen beskriver att det inte går att
överträffa marknaden då all information är tillgänglig för samtliga investerare samt att
informationen är inprisad i tillgången vilket således leder till en slumpvandring (Fama, 1970).
Antagandet om den effektiva marknadshypotesen leder således till att det inte spelar någon
roll vare sig fondförvaltningen är aktiv eller inte vilket även påvisas i den här studien.
Resultatet är inte samstämmigt med Cremers och Petajisto (2009) studie som beskriver att det
finns värde i aktiv förvaltning och att marknaden inte är helt effektiv, vid analys av
aktivitetsgraden är resultatet inte samstämmigt utifrån den här studiens data. Implikation ges
därmed att vid hänsyn tagen till aktivitetsgraden får aktiv förvaltning inte samma betydelse
som när hänsyn endast tages till aktiviteten vid anskaffningstillfället, likt Cremers och
Petajisto (2009).

5.6.4. Multipel regression
Tidigare regressionsanalyser har endast tagit hänsyn till en oberoende variabel därför valdes
en sammanslagning av variablerna för att se om aktivitetsgrad i kombination med
förvaltningsavgift kan förklara den riskjusterade avkastningen dock antas utfallet inte bli
sådant då hypotes 3 har en förklaringsgrad på 0 procent.
Regressionens resultat visar en obefintlig förklaringsgrad vilket ger implikation på att varken
aktivitetsgrad eller förvaltningsavgift kan förklara den riskjusterade avkastningen (Se Tabell
14), vilket även har påvisats i tidigare tester. Förklaringsgraden kan tyckas vara låg och
därmed valdes det att även behandla tolerans och VIF för att åskådliggöra om testet är pålitligt
vilket dessa värden ger indikation på att testet är (Se Tabell 15). Förvaltningsavgiften har
högst betavärde och är därmed den variabel som har störst påverkan på den riskjusterade
avkastningen dock är betavärdet tillsynes lågt. Betavärdet indikerar på att ökad
förvaltningsavgift leder till minskad riskjusterad avkastning. Aktivitetsgraden har enligt
betavärdet ytterst liten inverkan på riskjusterad avkastning (Se Tabell 15). Resultaten är
således samstämmiga med hypoteserna 1-3, som beskrivits tidigare.
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Tabell 14 Regression modellsammanfattning 2008-2010

Modell
Total

Förklaringsgrad
0,001

P-värde
0,947

Antal
174

Tabell 15 Regression koefficienter 2008-2010

Koefficienter
Konstant
Aktivitetsgrad
Förvaltningsavgift

Beta
-0,007
-0,024

P-värde
0,467
0,922
0,752

Tolerans

VIF

0,999
0,999

1,001
1,001

P-värdet för hela modellen är betydligt högre än signifikansnivån på 5 procent (Se Tabell 14).
P-värdena för respektive variabel är även högre än signifikansnivån (Se Tabell 15). Det
medför att hypoteserna 1-3 förkastas. Resultatet från regressionsanalysen är således
samstämmigt med resultatet från korrelationsanalyserna, vilka beskrivits tidigare. Det
indikerar således på att aktivitetsgrad och förvaltningsavgift inte har betydelse för den
riskjusterade avkastningen och därmed torde det vara andra variabler som påverkar den
riskjusterade avkastningen. Pallant (2010) beskriver att vid multipel regression kan problem
med multikollinearitet råda dock föreligger inte fenomenet i ovanstående regressionsanalys på
grund av att det inte finns någon samvariation mellan de oberoende variablerna, vilket har
påvisats i korrelationstesterna. Multikollinearitet analyseras även med hjälp av tolerans och
VIF värde och resultatvärdena i den här studien resulterade i ett värde runt 1, vilket inte anses
som ett problem (Pallant, 2010).
Regressionsanalysernas utfall påvisar ett samstämmigt resultat med det samband som
korrelationsanalyserna indikerade på. Resultatet av regressionsanalyserna är följaktligen i
linje med den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Resultatet torde vara att högre
förvaltningsavgift samt högre aktivitetsgrad bidrar till högre riskjusterad avkastning i
fondförvaltningen dock blev analysens resultat inte samstämmigt med antagandet.

Likt

tidigare forskning har studiens resultat påvisat att förvaltningsavgiften har en negativ
påverkan på den riskjusterade avkastningen, då exempelvis Malkiel (2005) beskriver att
mervärdet av placeringarna försvinner på grund av förvaltningsavgiften. Resultatet av
regressionsanalysen kan således inte argumenteras utifrån förespråkarna av aktiv förvaltning
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(Stotz, 2005; Wermers, 2000; Cremers & Petajisto, 2009). Trots att den här studien tagit
aktivitetsgraden i beaktande går det inte att påvisa att den riskjusterade avkastningen blir
högre av aktiv förvaltning i form av en högre aktivitetsgrad. Således indikerar resultatet på att
passiv förvaltning är att föredra vilket är samstämmigt med motståndarna till aktiv
förvaltning.
Sammanfattningsvis kan korrelationsanalyserna och regressionsanalyserna sammankopplas
genom ett samstämmigt resultat vilket beskriver att aktiv förvaltning kan ifrågasättas.
Innehavsanalysen skiljs dock från övriga analyser genom att det kan påvisas ett irrationellt
beteende som inte samstämmer med den effektiva marknadshypotesen. Den multipla
regressionsanalysen

ger

ett

resultat

som

indikerar

på

att

aktivitetsgraden

och

förvaltningsavgift inte har någon påverkan på riskjusterad avkastning. Det kan således tänkas
att förvaltarna är irrationella och spelar ut varandra vilket leder till jämvikt på marknaden och
därmed har aktiv förvaltning inget värde (Shleifer, 2000).
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6. Avslutande diskussion
I den avslutande diskussionen presenteras en kort summering av uppsatsens innehåll. Vidare
besvaras uppsatsens frågeställning och därefter dras slutsatser utifrån studiens analys.
Kapitlet avslutas med etiska implikationer och samhällsbidrag samt förslag till fortsatt
forskning.
6.1. Sammanfattning
Uppsatsen utgick från frågeställningen då den grundläggande hypotesen var att högre
aktivitetsgrad påverkar den riskjusterade avkastningen i en positiv riktning, tidigare forskning
har inte tagit hänsyn till aktivitetsgraden utan endast aktiviteten vid anskaffningstillfället.
Bristen på analys av aktivitetsgraden framkom i problematiseringen och följdes av en djupare
genomgång av forskningen kring aktivt förvaltade fonder. Litteraturstudien gav indikation på
meningsskiljaktigheter angående huruvida aktiv förvaltning genererar ett mervärde eller ej.
Mycket av tidigare forskning påvisar att aktiv förvaltning inte generar ett mervärde när
hänsyn tages till förvaltningsavgiften medan motståndare till aktiv förvaltning grundar sina
argument i den effektiva marknadshypotesen. Vidare kunde det påvisas att studiens resultat är
samstämmigt med förespråkarna för den effektiva marknadshypotesen då aktivitetsgraden inte
hade den inverkan på riskjusterad avkastning som hypotesen utgick från.

6.2. Svar på frågeställning
Uppsatsens frågeställning är hur aktivitetsgraden påverkar den riskjusterade avkastningen i
aktivt förvaltade fonder med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften.
Analysens resultat medför att det ej går att påvisa att högre aktivitetsgrad leder till högre
riskjusterad

avkastning.

Likaså

kan

inte

högre

förvaltningsavgift

motiveras

av

aktivitetsgraden vilket därmed innebär att frågeställningen inte är statistisk signifikant då
samtliga hypoteser kan förkastas.

6.3. Avslutande diskussion
Årets ekonomipris belyste att marknaden var förhållandevis effektiv och att passiv förvaltning
är att föredra därmed ställs frågan varför aktiv förvaltning fortfarande existerar i stor
utsträckning. Det torde därmed vara av intresse att analysera om aktiv förvaltning kan bidra
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till ett mervärde när hänsyn tages till en variabel som inte analyserats i tidigare forskning
(Cremers & Petajisto, 2009). Variabeln aktivitetsgrad var den tänkta variabeln som
förmodades påverka den riskjusterade avkastningen i form av att högre aktivitet från
förvaltarnas sida borde ge en högre riskjusterad avkastning och således innebär det att aktiv
förvaltning skapar ett mervärde. Resultatet blev däremot att aktiv förvaltning inte är att
föredra då aktivitetsgraden inte kan förklara den riskjusterade avkastningen och därmed torde
det vara mer lönsamt att investera i passivt förvaltade fonder. Antagandet att passivt
förvaltade fonder är att föredra har argumenterats av tidigare forskning (Fama, 1970; Lo &
MacKinley, 1988; Malkiel, 2005; Lim & Brooks, 2011; Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1969).
Uppsatsens resultat påvisar att förvaltningsavgiften inte kan motiveras av aktivitetsgraden och
således indikerar det på att investerarna inte blir kompenserade för avgiften de betalar. Utöver
ovanstående resonemang går det även inte att motivera en högre förvaltningsavgift då en
högre avgift inte genererar en högre riskjusterad avkastning och därmed tar fondbolagen ut en
omotiverad avgift för deras prestationer. Årets ekonomipris antas rättfärdigat då marknaden
tillsynes verkar effektiv baserat på den här studien och att passiv förvaltning är att föredra
över aktiv förvaltning. Att varken högre förvaltningsavgift eller högre aktivitetsgrad kan leda
till högre riskjusterad avkastning kan innebära att en eller flera bakomliggande faktorer
påverkar den riskjusterade avkastningen. Resultatet kan även vara samstämmigt med Malkiels
citat: ”If new information develops randomly, then so will market prices, making the stock
market unpredictable…” (2005, s.1).
Den här studien har påverkats av begränsad data vilket kan ha medfört snedvridningar i
resultatet då bortfall av fondbolag varit stort på grund av att fondbolagen ej tilldelar
efterfrågad information. Begränsad data har analyserats vilket kan innebära att fondbolagens
aktivitetsgrad generellt kan vara högre än det analyserade materialet dock verkar inte det
troligt då Körner och Wahlgren (2013) beskriver att en generalisering kan göras utifrån
mindre stickprov. Den korta tidsperioden som analyserats kan även haft en negativ inverkan
på resultatet då marknaden under den observerade perioden var turbulent. Finanskrisen år
2008 har påverkat alla år i tidsperioderna mer eller mindre och tidsperioderna fick ytterligare
ett slag år 2011. Under de två nämnda åren har fondbolagen haft störst svårighet att förvalta
fonderna i en positiv riktning. Det är således inte konstigt eftersom hela världsekonomin var
instabil vilket medförde svårigheter för fondbolagen att prestera då dessa aktörer är små
förhållandevis till världen. Således vore en längre tidperiod vara av intresse för att på så sätt
neutralisera de två turbulenta åren. Trots turbulenta år går det inte att förminska det faktum att
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den riskjusterade avkastningen inte levt upp till det som förväntats utifrån fondbolagens
redogörelse av förvaltningen. Resultatet kan även tyda på att förvaltarna inte besitter någon
skicklighet och om någon förvaltare så skulle ha, skyms skickligheten av förvaltare med
bristande kompetens (Kacperczyk mfl., 2011; Fama & French, 2010).
Åren då fondbolagen har haft störst svårigheter att generera en avkastning överhuvudtaget kan
tänkas bero på det som beskrivits ovan men även på grund av irrationellt beteende. Utifrån
analysens resultat har det påvisats att det har varit väldigt negativa resultat år 2008 och år
2011. Finanskrisen år 2008 kom oväntat dock torde det leda till att förvaltarna blir mer
försiktiga då marknaden är instabil under en längre tidsperiod efter en ekonomisk kris. Det
verkar dock föreligga en för hög självsäkerhet och optimism hos förvaltarna och därmed har
fonderna svårigheter att generera en avkastning vilket är samstämmigt med det Odean (1999)
beskriver. Svårigheten att generera avkastning är generellt över alla observerade fondbolag
vilket därmed kan tyda på ett hordbeteende (Se bilaga 4) (Devenow & Welch, 1996).

6.4. Etiska implikationer och samhällsbidrag
Tidigare forskning har analyserat aktiva och passiva fonder och det generella resultatet är att
passiva fonder är att föredra på grund av förvaltningsavgift. Dock har tidigare forskning ej
tagit hänsyn till aktivitetsgraden det vill säga frekvensen i handeln. Vilket den här studien
bidrar med genom att analysera om förvaltarna är aktiva och därmed kan ge skäl för den
högre förvaltningsavgiften och om det således kan leda till en högre riskjusterad avkastning.
Under datainsamlingen uppstod en del komplikationer då informationen är ytterst begränsad
och oregelbunden då fondbolagen inte är konsekventa i sin redovisning. Fondbolagen är inte
konsekventa i sin rapportering då innehållet varierar över åren därmed blir jämförelsen
bristfällig. Bristen på standardiserad form av fondrapporter medför svårigheter i jämförelse
mellan olika fondbolag då det inte är korrekt att mäta äpple med päron utan äpple med äpple
är det som föredras.
Utifrån diskussionen ovan torde det vara berättigat att införa ett regelsystem som beskriver en
standardiserad form på rapporter som fondbolagen måste tilldela investerarna för att
möjliggöra medvetna val i placeringar. Införande av ett potentiellt regelverk förmodas vara av
betydelse för investeraren då personen antas vara intresserad att veta vad som motiverar den
höga förvaltningsavgiften samt hur investerade pengar blir förvaltade.
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6.5. Förslag på fortsatt forskning
Den här uppsatsen har analyserat aktivitetsgradens påverkan på riskjusterad avkastning där
även förvaltningsavgiften tagits i beaktande. Förslag på fortsatt forskning kan vara att testa
data med andra mått som inte är lika beprövade som Sharpe kvoten dock förutsätts det att det
finns mer tillgänglig data. Ett tänkt mått för den här uppsatsen var informationskvoten som ej
var testbar utifrån den information som var tillgänglig.
En annan implikation till fortsatt forskning är således att testa fonderna under en längre
tidsperiod för att kunna göra en större generalisering samt se om tidsperioden har en påverkan
på resultatet. Vidare kan det vara av intresse att analysera aktivitetsgraden och dess innebörd
under en tidsperiod där marknaden inte varit instabil då den senaste finanskrisen har haft en
betydande påverkan. Det faktum framkom i resultatet av analysen då fondbolagen hade stora
svårigheter att leverera en positiv riskjusterad avkastning under 2008 och 2011.
I framtida forskning kring liknande område kan det tänkas vara lämpligt att försöka få ökad
information från fondbolagen för att på så sätt få robustare resultat. En större mängd data bör
vara relevant för fortsatt forskning då den här uppsatsens resultat är baserad på begränsad
data.
Ytterligare en aspekt på fortsatt forskning torde vara att analysera djupare hur förvaltare och
fondbolag definierar aktivitetsgrad. Likaså vore det av intresse att åskådliggöra vad som krävs
enligt fondbolagen och förvaltarna för att klassificeras som aktiv förvaltning då det genom
uppsatsens resultat framgick att förvaltarna inte är speciellt aktiva.
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Bilagor
Bilaga 1
Icke-normalfördelat 2008-2010 och 2009-2013

Riskjusterad avkastning 2008
Riskjusterad avkastning 2009
Riskjusterad avkastning 2010
Förvaltningsavgift

P-värde
0,000
0,005
0,014
0,000

Riskjusterad avkastning 2009
Riskjusterad avkastning 2010
Riskjusterad avkastning 2011
Riskjusterad avkastning 2012
Riskjusterad avkastning 2013
Förvaltningsavgift

P-värde
0,012
0,062
0,000
0,000
0,100
0,000

Normalfördelat Innehav 2009-2013

Riskjusterad avkastning 2009-2010
Riskjusterad avkastning 2010-2011
Riskjusterad avkastning 2011-2012
Riskjusterad avkastning 2012-2013

P-värde
0,033
0,200
0,200
0,079
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Bilaga 2
Riskjusterad avkastning 2008 och 2011
Riskjusterad avkastning 2008
-1,8135
-0,8241
-2,0493
-1,9478
-2,0761
-1,8451
-1,7773
-1,9494
-2,2784
-1,8098
-1,7647
-0,859
-2,1277
-1,4691
-1,8642
-1,5109
1,203
-1,9558
-1,2111
-1,7302
-2,1911
-1,8628
-1,9895
-1,8052
-2,3632
-2,2282
-1,7885
-1,9395
-1,8703
-1,828
-2,3155
-2,3959
-2,267
-3,2177
-3,0282
-2,6529
-1,9514
-2,1097
-2,4687
-2,485
-2,577
-2,4687
-2,5184
-2,4753
-2,4077
-2,7864
-2,0922
-1,1064
-2,2483
-1,8496
-2,6262
-2,3368
-2,2794
-2,6511
-2,5541
-2,4924
4,5152
3,8881

Riskjusterad avkastning 2011
-0,8612
-1,1334
-0,6866
0,0001
-0,7108
-0,4711
-0,878
-0,9931
-0,7116
0,366
-0,7571
-0,9104
-0,9781
-0,9783
-0,9949
4,172
2,5699
-1,0077
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Bilaga 3
Förvaltningsavgift för två perioder
2008-2010
0,60%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
1,22%
1,40%
1,60%
1,60%
1,60%
0,80%
1,60%
1,60%
0,70%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,85%
1,60%
2,50%
2,50%
0,90%
1,50%
1,50%
1,50%
1,60%
1,60%
1,40%
0,90%
1,50%
1,70%
1,90%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,45%
1,50%
1,50%
1,30%
1,50%
1,50%
1,50%
1,60%
1,30%
1,50%
1,70%
1,50%
1,50%
0,60%
0,50%

2009-2013
0,40%
0,60%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
1,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,60%
0,20%
0,20%
0,70%
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Bilaga 4
Fyra fondbolags Sverigefond år 2009

Fondbolag 1
Fondbolag 2
Ericsson
H&M
H&M
Sandvik
Tele2
SCA
Swedbank Svenska Handelsbanken
Xact Bull
AstraZeneca SDB
Ericsson
H&M
Investor
AstraZeneca
TeliaSonera

TeliaSonera
Svenska Handelsbanken
Nordea Bank AB
H&M
Volvo

Fondbolag 3
H&M
SKF
Svenska Handelsbanken
Alfa Laval
Autoliv

Fondbolag 4
Volvo Treasury
H&M
SSAB Svenskt Stål
Trelleborg
PA Resources AB

Modern Times Group
Hexagon
Ericsson
Skanska
Atlas Copco

Ericsson
Investor
Volvo
AstraZeneca
PA Resources AB
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