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Förord

Denna uppsats är ett examensarbete vilket utgör den avslutande delen på varje 
civilingenjörsutbildning, i vårt fall Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska 
högskola. Uppsatsen har utförts på Institutionen för produktionsekonomi inom ramen 
för den finansinriktning vi båda läst. Uppslaget till arbetet kommer från Annelie
Enquist på Länsförsäkringar AB och det är på hennes initiativ som detta arbete har 
genomförts. Examensarbetet består av en undersökning som Länsförsäkringar AB 
velat genomföra men inte ansett sig ha tid att utföra på egen hand. Arbetets syfte och 
upplägg har därefter utarbetats tillsammans med våra handledare Peter Hultman och 
Annelie Enquist. Detta för att få en kombination av de akademiska krav som ställs på 
ett examensarbete samt även säkerställa att Länsförsäkringar AB har praktisk nytta av 
arbetet. Genomförandet av arbetet har främst skett på Länsförsäkringar AB:s kontor på 
Gärdet i Stockholm. Att få möjligheten att skriva på plats på företaget har underlättat 
arbetet för oss. Allt ifrån möjligheten till en kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren 
till att ha en hylla att förvara böcker i och att kunna utnyttja kaffeautomaten på plats. 
Processen att genomföra detta arbete har, trots att vi inte alltid haft målet klart på 
förhand, under hela tiden varit både väldigt spännande och utmanande och det är inte 
utan en viss belåtenhet som vi nu ser resultatet av höstens arbete. Vi hoppas också att 
detta arbete kommer till användning för Länsförsäkringar AB, att du som läsare av 
denna uppsats finner innehållet, resultaten och slutsatserna givande samt att dessa 
förhoppningsvis ger ett bidrag till debatten kring aktiv fondförvaltning, framförallt på 
emerging markets.

Ett speciellt tack vill vi rikta till Peter Hultman för handledning och givande åsikter 
under arbetets gång, speciellt under perioder där vägen till slutmålet känts allt annat än 
utstakad. På Länsförsäkringar vill vi främst tacka Annelie Enqvist, Anders Landström 
och Örian Söderberg. Annelie för att vi har fått möjlighet att göra detta arbete samt för
handledning, speciellt i början av processen med att precisera uppgiften och klargöra 
en del begrepp. Till Anders riktar vi ett tack framförallt för hjälp med att skaffa fram 
och rensa den data som har använts i undersökningen. Örian tackar vi för all praktisk 
hjälp under arbetets gång samt för värdefulla kommenterar på slutrapporten. Slutligen 
vill vi tacka våra opponenter David Granath och John Adolfsson för deras opponering 
samt roll som bollplank under hösten.

Stockholm, Januari 2007

Per Samuelsson Jesper Söderberg
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Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete har varit att utreda om aktiv 
fondförvaltning kan anses vara lönsamt på emerging markets. Materialet som 
behandlats består av 106 aktivt förvaltade fonder med varierande längd under perioden 
1988 – 2006, som alla kan anses ha MSCI EM som jämförelseindex. Studien har 
utförts på uppdrag av kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar AB och är även tänkt 
att kunna fungera som metodbeskrivning för fördjupade eller liknande framtida 
studier. Handledning under arbetets gång har, förutom från företaget, även erhållits 
från Institutionen för produktionsekonomi vid Linköpings tekniska högskola.

Då resultatet visar att medianförvaltaren underpresterar gentemot jämförelseindex 
MSCI EM är slutsatsen att aktiv förvaltning inte är lönsam på emerging markets. Även 
när förvaltarna grupperas efter aktivt risktagande har majoriteten av förvaltarna inom 
samtliga grupper en negativ överavkastning. Totalt sett är sambandet mellan aktiv risk 
och överavkastning mycket svagt, och medianförvaltaren i gruppen som tar högst aktiv 
risk klarar sig heller inte bättre än övriga grupper. För att undersöka 
marknadsklimatets påverkan på förvaltarnas prestationer har även delperioder 
studerats. Resultatet blir i stort sett likvärdigt med det för hela perioden, men vi noterar 
dock en tendens till att förvaltarna underpresterar mindre i en fas med stillastående 
kurser jämfört med en expansionsfas. Samtliga resultat har utvärderats utifrån NAV-
kurser för fonderna och det implicita antagandet att indexförvaltning kan erhållas 
kostnadsfritt. Påförs en kostnad även för den passiva förvaltningen blir resultatet för 
medianförvaltaren något bättre, men fortfarande underpresterar medianförvaltaren i 
samtliga grupper.

Inom varje gruppering av aktivt risktagande existerar ett antal förvaltare (mellan 15 
och 25 % av totala antalet, beroende på graden av aktivt risktagande) som 
överpresterar gentemot index. Skulle det vara samma förvaltare som slår index varje år 
tyder det på att kategorin som helhet kan vara mer attraktiv än vad resultatet för 
medianförvaltarna visar. Resultaten från undersökningarna visar på en viss förekomst 
av persistens i materialet på en generell nivå. Denna persistens verkar framförallt 
härstamma från de högst rankade förvaltarna och verkar dessutom ha stärkts under 
senare år. Detta är ett mycket intressant resultat från en placerares synvinkel och är 
samtidigt det mest intressanta positiva resultatet från denna studie. Vidare studier bör
dock företas inom området, framförallt för att utreda den praktiska tillämpbarheten av 
resultaten. 





VII

Abstract

The main purpose of this Master Thesis has been to evaluate whether active fund
management is profitable on Emerging Markets. The material used to examine this 
consists of 106 actively managed funds, with varying length during the period 1988-
2006 and who uses MSCI Emerging Markets (MSCI EM) as benchmark index. The 
thesis has been written under the supervision of the Asset Management Department of
Länsförsäkringar AB (LFAB) and the Department of Production Economics, 
Linköping Institute of Technology. Apart from the main purpose, the methodology 
used is also meant to form a template for in-depth or similar studies, preferably by the 
assigner of this survey, LFAB.

The results shows that the median manager underperforms the MSCI EM throughout 
the whole period, which leads to the conclusion is that active management on 
Emerging Markets is not profitable. A grouping of the funds based on tracking error
still shows that a majority of the managers in all of the groups underperforms against 
the benchmark. All in all, the relationship between tracking error and the profit of the 
fund is not significant and managers in groups with higher level of tracking error, most 
likely, does not outperform the rest of the managers. The material has also been 
divided into subperiods to assess overall market conditions influence on manager’s 
performance. The results are principally equivalent with the ones obtained for the
period as a whole; however, a slight tendency of better performance in times of 
stationary rates compared to rising ones is observed. All results are based on NAV-
rates of the fund and by the implicit assumption that passive management is free of 
charge. Naturally the results for the fund managers are improved if a cost of buying the 
index is considered. However, the median manager is still most likely to be 
underperforming against the MSCI EM, even when such a cost is taken into account.

In every grouping of mangers there are, despite the negative performance of the 
median manager, still a number (15 - 25 %, depending on the level of tracking error
and time period) that outperforms MSCI EM. The mangers performance is therefore 
studied under the hypothesis that it is the same mangers every year that beats the 
index. The results indicate persistence on a general level, that it mainly originates from 
the top rank of mangers and also that this persistence has strengthened during the last 
few years. This is an interesting result, especially from an investor’s point of view, and 
also the most remarkable positive result of this thesis. Further studies should therefore 
be carried out, primarily to examine the practical usefulness of this result.
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1 Inledning 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund och syfte. Här beskrivs även den 
huvudsakliga metod som används samt läsanvisningar och examensarbetes 
disposition.

1.1 Bakgrund

Ett investeringsområde som varit mycket i fokus de senaste åren, i såväl medier, 
studier som bland placerare, är olika typer av emerging markets eller 
tillväxtmarknader. Denna kategori av marknader har under dessa år erhållit ökade 
kapitalinströmningar och konsekvent uppvisat höga avkastningsnivåer. Den ökade 
benägenheten att investera beror bland annat på ett ökat utbud av produkter från
emerging markets, exempelvis aktiefonder, samt det faktum att globala aktieportföljer 
och stora pensionsfonder investerar allt större andel av sina tillgångar på emerging 
markets (Eaker et al, 2000). Den senaste tidens höga avkastningsnivåer, både i 
absoluta tal och i jämförelse med andra marknader, har givetvis också bidragit till den 
ökade attraktionskraften för kategorin som helhet. Som jämförelse har Morgan Stanley 
Capital Internationals globala emerging markets index (MSCI EM) under den senaste 
treårsperioden haft en genomsnittlig årsavkastning på 38 %. Detta kan ställas i relation 
till exempelvis den svenska marknaden (mätt i Affärsvärldens generalindex, AFGX) 
och MSCI: s världsindex (all world) som haft årsavkastningar på 25 respektive 17 %
under motsvarande period (Ecowin, 2006). Det ökade intresset har även medfört en 
mängd studier om förhållanden på tillväxtmarknader. I jämförelse med mer mogna 
marknader uppvisar emerging markets annorlunda karaktäristik så som högre 
volatilitet, inbördes korrelation samt låg korrelation med övriga marknader (Divecha et 
al, 1992).

Förhållandet mellan risk och avkastning är väldokumenterat i både litteratur och 
studier. En rad studier behandlar också på vilka marknader det lönar sig att ta aktiv 
risk och när passiv förvaltning är att föredra. Publicerade undersökningar har dock 
uteslutande, enligt vår och uppdragsgivarens kännedom, utförts på mogna och mer 
effektiva marknader. Framförallt på den amerikanska (se exempelvis Carhart, 1997) 
men även den svenska marknaden (Engström, 2004, Persson, 1998 samt Zamanian, 
1997) finns en mängd undersökningar kring aktivt risktagande och förvaltning. För 
kategorin emerging markets saknas däremot likvärdiga studier vilket motiverar en 
undersökning för att utreda om det lönar sig med aktiv förvaltning. En förvaltning 
betecknas som aktiv om den överstiger ett visst gränsvärde på aktivt risktagande 
jämfört med benchmark index för kategorin.

Detta arbete har utförts på uppdrag av kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar AB 
(LFAB) som ansvarar för koncerngemensamma finansieringsfrågor, förvaltning samt 
strategisk allokering av kapital. Studien avser undersöka vilken typ av förvaltning som 
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är att föredra, betydelsen av val av tidsperiod samt förekomst av persistens i 
förvaltarnas prestationer. Med begreppet persistens menas i denna studie om 
förvaltarna återupprepar sina resultat under flera tidsperioder i följd. Resultatet av 
studien är tänkt att ligga som grund för kapitalförvaltningens framtida 
allokeringsbeslut på emerging markets.

1.2 Syfte

Detta examensarbete syftar till att undersöka om aktivt risktagande i fondförvaltning är 
lönsamt på emerging markets. Dessutom kommer förekomst av persistens i 
förvaltarnas prestationer att studeras, med avsikten att avgöra om det är samma grupp 
förvaltare som slår index varje år eller inte.

Resultatet ska fungera som underlag för Länsförsäkringar AB i framtida 
kapitalallokeringsbeslut. Dessutom skall en metodbeskrivning utarbetas parallellt som 
är tänkt att fungera som utgångspunkt till fördjupade eller liknande studier inom detta 
eller angränsande områden.

1.3 Metod

Arbetet med denna studie kan delas in i fyra faser: 
 Nulägesanalys och problembeskrivning
 Litteraturstudie och teoretisk referensram
 Skapande av metod och underlag
 Resultat och slutsatser

Den första fasen hade som syfte att analysera nuläget och skapa en grund för 
fortsättningen av studien. För att kunna definiera problemet blev det även nödvändigt 
att presentera en del teori. Grunden till teorin var erkänd litteratur men en stor del av 
informationen utgjordes av undersökningar publicerade i fackpress. Detta då det rör 
sig om mycket aktuella ämnen i ständig förändring. Beskrivningen av uppdragsgivaren 
Länsförsäkringar AB och dess roll i denna studie baserades i stor utsträckning på 
intern information och personliga intervjuer med framförallt handledaren på LFAB. 
Analysen av nuläget mynnade ut i en diskussion och beskrivning av problemet ur vår 
synvinkel, där detta bröts ner i mer specificerade delproblem och frågeställningar som 
studien ämnade besvara.

Nästa fas utgjordes av en litteraturstudie baserat på de teoretiska fokusområden som 
identifierats i den föregående fasen. Tonvikten i materialet låg på tryckta publikationer 
samt erkända och publicerade artiklar inom relevanta områden. Den utförda 
litteraturstudien resulterade i utformandet av den teoretiska referensramen.
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Den tredje fasen inleddes med att bygga ihop och analysera de två föregående 
avsnitten och skapa en metod anpassad för vår specifika uppgift. Inhämtande och 
utsortering av datamaterialet genomfördes innan metoden applicerades i programvaran 
MS Excel. Resultatet vi erhöll i de tidiga stegen av undersökningen utgjorde grunden 
för vilka vidare studier som skulle utföras och vilket fokus som skulle väljas.

Samtliga resultat sammanfattades och bildade fundamentet för de slutsatser som 
genomfördes i den fjärde och avslutande fasen. Noteras bör att resultaten nästa 
uteslutande betraktade förvaltarna som grupp, och inga utvärderingar eller 
rekommendationer kring enskilda förvaltare utfördes därför.

1.4 Avgränsningar

Av sekretesskäl kommer genomgående inte individuella fondnamn att nämnas i denna 
rapport. Dessa presenteras istället i kodad form, som Fond 1 till och med Fond 106.

Rekommendationer kring enskilda förvaltare eller investeringsstrategier kommer inte 
att göras, eftersom syftet med studien är att utreda lönsamheten för aktiv förvaltning 
inom kategorin som helhet.

Resultat från denna undersökning kan bara användas till att dra slutsatser kring aktiv 
förvaltning i jämförelse med MSCI EM och behöver alltså inte nödvändigtvis vara 
generaliserbart för kategorin som helhet.

1.5 Läsanvisningar

Läsare med god insikt i förhållanden och tidigare undersökningar på emerging markets
samt aktiv och passiv förvaltning kan välja att exkludera delar av kapitel två. Kapitlet 
är dock utformat för att skapa en sammanhängande bakgrund, varför det ändå 
rekommenderas för att förstå denna studies utgångspunkt i fortsättningen av rapporten. 
Förkunskapskrav förutsätts inom många av de teoretiska områden som detta 
examensarbete behandlar. Därför rekommenderas kompletterande litteratur, inom 
framförallt statistisk teori, för de läsare som inte är insatta i vissa områden. På motsatt 
vis gäller givetvis att vissa av de teoretiska områdena som beskrivs i kapitel fyra kan 
läsas kursivt i de fall läsaren besitter betydande kunskap inom området.

1.6 Disposition

Detta examensarbete är uppdelat i totalt sju kapitel, fyra bilagor och ett appendix. 
Rapportens upplägg och kortfattat innehåll i de olika avsnitten presenteras här nedan. 
Kapitel två ger en beskrivning av nuläget, framförallt behandlas områdena emerging 
markets samt olika typer av förvaltning. Kapitel tre beskriver problemet ur vår 
synvinkel och sammanfattar nulägesanalysen. I kapitel fyra ges en beskrivning av de 
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teoretiska referensområden som vår undersökning kräver och inleds med ett avsnitt om 
vårt val av utvärderingsmått. Detta avsnitt bildar tillsammans med kapitel tre 
utgångspunkten för övriga teoriavsnitt som behandlas. Dessa är framförallt statistisk 
teori, olika typer av bias på tidsserier samt metoder för att utreda persistens. 

Problemanalysen i kapitel fem beskriver och motiverar utvecklandet av våra modeller 
och metoder samt beskriver hur resultatet skall tolkas och utvärderas. I kapitel sex 
presenteras och analyseras resultat från framförallt den kvantitativa undersökningen 
utifrån de frågeställningar som presenteras i kapitel tre. Resultaten kompletteras av den 
förvaltarundersökning som utförts, vilka presenteras i slutet av detta kapitel. Rapporten 
avslutas med kapitel sju där en diskussion förs kring vilka slutsatser som kan dras 
utifrån undersökningarna och de erhållna resultaten samt rekommendationer till 
framtida studier. En sammanfattande och mer fullständig beskrivning av den metodik 
som använts i studien presenteras i Appendix A, i syfte att underlätta liknande eller 
fördjupade studier för uppdragsgivaren.
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2 Nulägesanalys

Nulägesanalysen syftar till att ge den introduktion i områdena emerging markets 
och fondförvaltning som behövs för att bygga upp problembeskrivningen. Kapitlet 
innehåller även en genomgång av tidigare undersökningar som gjorts inom 
områdena och anses vara relevanta för studien samt en presentation av 
uppdragsgivaren, Länsförsäkringar AB. 

2.1 Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar består av 24 lokala och självständiga länsbolag som samverkar 
genom servicebolaget LFAB. Länsbolagen är helt kundägda och äger i sin tur 
gemensamt LFAB. Företaget bedriver i grunden försäkringsverksamhet och erbjuder 
både sak-, djur- (Agria) och livförsäkringar. Sedan ett antal år tillbaka har man utökat 
organisationen till att även innefatta bankverksamhet, se Figur 1. Inom 
bankverksamheten finns även fondbolaget som en del. (Länsförsäkringar, 2006)

Figur 1: Organisationsöversikt (Länsförsäkringar, 2006) 

LFAB sköter verksamheter och uppgifter som kräver eller underlättas av central 
samordning. En sådan koncerngemensam uppgift har kapitalförvaltningen med 
helhetsansvar för kapitalallokering och förvaltning av företagets totala portfölj vilken 
innefattar både liv- och fondportföljerna. Investeringsprocessen för denna avdelning 
åskådliggörs i Figur 2, där ägarrollen definierar företagets mål och visioner med 
ägandet av tillgångarna. Utifrån dessa skapas en strategi som bestämmer den 
långsiktigt önskade tillgångsfördelningen. I nästa fas implementeras denna strategi 
genom att lämpliga förvaltare av de olika tillgångsslagen väljs ut. Förvaltarnas resultat 
följs regelbundet upp och rapporteras vidare till respektive styrelse. (Länsförsäkringar, 
2006) 

Figur 2: Investeringsprocessen (Länsförsäkringar, 2006)
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Detta examensarbete har genomförts åt Alpha team på enheten för allokering vilket är 
en underavdelning till kapitalförvaltningen. Allokeringsenheten ansvarar för 
implementeringen av investeringsfilosofin och har balansräkningsansvar för 
Länsförsäkringar Liv, Sak och Agria. Ansvarsområdet delas upp i hantering av 
marknads- respektive aktiv risk (beta- respektive alfarisk). Beta team ansvarar för den 
förstnämnda genom att den långsiktiga placeringen sammanfattas i en referensportfölj 
som visar den tillgångsfördelning som ska ge högsta möjliga avkastning givet 
fastställd risknivå. Allokeringen ger även råd till de olika länsbolagen i 
tillgångsfördelnings- och allokeringsfrågor. Alpha team har fokus på att upphandla 
förvaltningstjänster och definiera uppdragen, vilket exempelvis innefattar fastställande 
av avkastningskrav, riskmandat och jämförelseindex samt uppföljning av detta. 
Uppföljningen är en del av den regelbundna utvärderingen av förvaltare som utförs 
och som innefattar både kvantitativa och kvalitativa analyser av förvaltarna. Även mer 
generella analyser av lämpliga investeringsområden som helhet (likt denna studie) 
utförs eller sammanställs som underlag till framtida allokeringsbeslut. 
(Länsförsäkringar, 2006 och Enquist, 2006)

2.2 Kapitalförvaltning och fonder

Förvaltning av något i bred mening innebär att sköta eller administrera något för 
annans räkning (Nationalencyklopedin, 2006a). Kapitalförvaltning tillhandahålls av 
banker eller andra värdepappersföretag och riktar sig till både privatpersoner, företag 
och stiftelser. Förvaltningen kan delas upp i två delar; rådgivande samt diskretionär 
förvaltning (FI, 2006). Rådgivande betyder att tjänsteleverantören endast bidrar med 
en rådgivande roll och placeraren självständigt fattar sina investeringsbeslut. För en 
fond gäller diskretionär förvaltning där kapitalförvaltaren tar ett helhetsansvar och 
själv ansvarar för samtliga investeringsbeslut i enlighet med vissa avtal eller mandat. 
Mandat innebär att inriktningen på fonden utgör vissa begränsningar för förvaltaren, 
exempelvis hur stor andel som kan allokeras ett visst värdepappersslag, specifika 
marknader, branscher eller fördelning mellan olika storlek på företag. Mandaten 
innefattar även vanligen gränsvärden för vilken risknivå förvaltaren skall hålla1. Lagen 
om värdepappersfonder fungerar som ett ramverk och de fondspecifika mandaten 
bestäms av den som ansvarar för förvaltningen eller beställer tjänsten. Ett exempel på 
en laglig begränsning är den maximalt tillåtna andelen innehav av aktier från samma 
företag i en fond. För aktiefonder ligger denna gräns på maximalt 10 % av fondens 
totala innehav (Svensk författningssamling, 2004:46). 

Privatpersoner, företag och fondförvaltare (för fond-i-fond portföljer) kan välja 
önskvärd inriktning och risknivå på sitt fondsparande genom att placera kapital i en 
viss fond, som i sin tur investerar i underliggande tillgångar, som aktier eller 
räntebärande värdepapper. I en allmän bemärkelse utgörs en fond av egendom eller 
kapital som avsatts för ett visst ändamål (Nationalencyklopedin, 2006b). Fonder delas 
in i olika fondtyper beroende på det dominerande inslaget av värdepapper. Dessa är 

                                             
1 Resultat från undersökning av förvaltares uppfattningar kring emerging markets, se avsnitt 5.7.
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ränte- aktie- respektive blandfonder (Fondbolagens förening, 2006). Aktiefonder 
investerar minst 75 % av fondens totala förmögenhet i tillgångsslaget aktier och är 
med cirka 60 % av den totala svenska fondförmögenheten den vanligaste sparformen 
idag (Ibid). Aktiefonder kan ha avsevärt skilda placeringsinriktningar och vara 
inriktade på en speciell marknad, bransch eller företagsstorlek. Utifrån denna 
inriktning kan fondens risknivå bestämmas (se Figur 3). Värderingen för en fond 
uppdateras vanligtvis efter varje handelsdag, då den så kallade NAV-kursen sätts. 
Denna kurs är det sammanvägda värdet av ingående tillgångar minus fondavgifter 
dividerat med det totala antalet andelar i fonden. I priset är också hänsyn tagen till 
företagsrelaterade händelser, så som utdelningar, split av aktier och liknande, i fondens 
innehav.

Figur 3: Riskklassificering av fondtyper (Fondbolagens förening, 2006).

Fondens resultat är normalt starkt förknippat med den eller de som förvaltar fonden.
Med fondförvaltare menas i denna undersökning företaget eller gruppen av förvaltare 
som ansvarar för fonden. En fonds resultat bedöms därför utifrån hela tidsperioden 
oberoende av om huvudförvaltaren bytts ut, vilket motiveras av att en fond som 
behåller samma inriktning bör behålla liknande karaktäristik och därför utvärderas 
utifrån samma kriterier under hela perioden. Dessutom existerar det svårigheter rent 
praktiskt att ta fram historik kring vilka huvudförvaltare en fond haft. Hänsyn till 
denna något förenklade bild måste givetvis tas då resultatet av studien analyseras, 
eftersom förenklingen kan få påverkan på undersökningen. 

2.3 Antagandet om marknadseffektivitet

En marknad anses vara effektiv om priserna på ett korrekt sätt avspeglar all tillgänglig 
information. På en effektiv marknad där alla aktörer agerar rationellt med hänsyn till 
den tillgängliga informationen så kommer inga felaktiga prissättningar att existera. Det 
är detta scenario som ofta är grunden i teoretiska resonemang. Tillfälliga 
felprissättningar kan uppstå om alla aktörer inte agerar rationellt vid en viss tidpunkt,
men dessa korrigeras omedelbart av marknaden och övriga aktörer. (Vinell et al, 2005)  

Fama (1970) beskriver tre olika former av marknadseffektivitet; svag, mellanstark och 
stark form. I den svaga formen avspeglas all information som historiska priser ger i de 
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aktuella priserna. Den mellanstarka formen tar hänsyn till all allmänt tillgänglig 
information, till exempel kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om 
framtida emissioner i priserna. I den starka formen av marknadseffektivitet bestäms 
priserna av all information som är potentiellt tillgänglig, det vill säga all offentlig 
information samt insiderinformation. Genom olika tester kan man pröva om en 
marknad är effektiv på de olika formerna (Ibid). Den svaga formen testas genom olika 
tekniska analyser som autokorrelationstester och teckenlöpor. När man testar den
halvstarka formen testar man marknadens reaktioner på till exempel 
utdelningsförändringar och resultatförändringar (De Ridder, 2002). För att testa den 
starka formen av marknadseffektivitet kan man utreda om förvaltare av fonder 
genererar en överavkastning2 med hänsyn till risknivån. Detta då förvaltare kan antas 
inneha mer än allmän information då de ofta har stor insikt i företagen de investerar i 
(Brealy och Myers, 2003). Visar test att marknaden är effektiv på respektive form 
betyder det att priserna rör sig slumpmässigt och att man därför inte kan prediktera 
prisernas framtida utveckling med hänsyn till den informationen. Priserna följer en 
random walk-process, se ekvation 1, vilket innebär att nästa tidsperiods pris, Pt+1,
diskonterat till idag med r, den korrekta diskonteringsräntan, förväntas vara detsamma 
som dagens pris, Pt, givet den idag kända informationsmängden It. Detta eftersom 
priset bara ändras när ny information tillkommer, den är slumpmässig och kan alltså 
inte förutses. (Brealy och Myers, 2003)

  tt

r
tt PIePE  
1 (1)

Aktiemarknader uppfyller många av kraven för en effektiv marknad. Detta gäller 
speciellt för mer utvecklade marknader (Hultman, 2003), som ofta återfinns i 
developed countries3. Enligt Vinell et al (2005) beror det på att produkterna på 
aktiemarknader bara har två dimensioner, förväntad avkastning och risk, samt är 
homogena. Kritik mot antagandet att aktiemarknader är effektiva baseras på olika 
undersökningar där anomalier som exempelvis småbolags- och januarieffekten4 kunnat 
påvisas (Brealy och Myers, 2003). En annan vanlig kritik grundar sig på det faktum att 
vissa investerare faktiskt överpresterar jämfört med index. Tester och undersökningar 
som gjorts av marknadseffektiviteten på svag och mellanstark form av 
aktiemarknaderna i främst USA och Sverige visar att antagandena om effektiva 
marknader oftast håller, åtminstone i de fall man tittar över en längre tidsperiod (De 
Ridder, 2002). 

Då undersökningar ständigt visar att förvaltare inte lyckas överträffa index under 
längre tidsperioder reser det samtidigt frågan om vilken användbarhet som man har av 
                                             
2 Avkastningen, R, defineras som R= (Pt+1-Pt)/ Pt , där Pt är priset i slutet av period t. Överavkastningen är 
skillnaden mellan exempelvis en fonds avkastning och ett jämförelseindex avkastning under en viss period. 
Överavkastningen kan anta både ett positivt och ett negativt värde. 
3 Ett developed country är ett land som klassifierats som höginkomstland av Världsbanken.
4 Småbolagseffekten innebär att företag med lågt börsvärde genererar en genomsnittlig högre avkastning än 
företag med högt börsvärde under längre perioder givet ett högre risktagande (Damodaran, 2002).  
Januarieffekten betyder att börsen uppvisar högre avkastningar under januari jämfört med övriga månader. Detta 
har undersökts av bland annat Claesson (1987).
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de anomalier som kan påvisas på olika aktiemarknader för att skapa överavkastning
(Elton och Gruber, 1995)? Den överavkastning som ändå kan skapas under kortare 
perioder förklaras av att aktiemarknaderna inte är fullt ut effektiva i alla lägen samt att 
investerare har en tendens att över- respektive underreagera på ny information som 
påverkar aktiekursen (De Ridder, 2002).

Många teorier inom finansiell ekonomi bygger på att samtliga antaganden om 
effektiva marknader är uppfyllda (Hultman, 2003). Att ta hänsyn till de avvikelser som 
finns på olika finansiella marknader och de effekter de får på teorier, beräkningar och 
liknande är dock alltför krävande vad gäller komplexitet och överskådlighet. Därför 
görs ofta antagandet om att kriterierna för en effektiv marknad är uppfyllda som en 
lämplig förenkling. Den påverkan denna förenkling får på resultatet beror till stor del 
på syftet med den aktuella undersökningen. En diskussion kring hur antagandena 
påverkar den aktuella studien bör därför föras i varje enskild studie. 

2.4 Aktiv risk

I denna studie definieras aktiv risk (även tracking error) som standardavvikelsen av 
differensen mellan avkastningen för undersökt tillgång och jämförelseindex, det vill 
säga överavkastningens standardavvikelse. Ekvation 2 nedan visar hur aktiv risk (AR) 
beräknas enligt denna definition 

 
n

RR

AR

n

t
titp




 1

2
,,

(2)

där Rp,t är fondens avkastning i perioden t, Ri,t är jämförelseindex avkastning under 
samma period t och n är antalet perioder som man mäter över. Standardavvikelsen 
mäts i procent vilket gör måttet lätt att förstå och räkna med. Detta är förmodligen ett 
av de viktigaste skälen till dess stora acceptans bland olika marknadsaktörer. För en 
fond beskriver den aktiva risken hur stor unik risk som fonden har jämfört med det 
index som den är kategoriserad mot. Däremot säger den aktiva risken ingenting om hur 
den verkliga avkastningen har sett ut under perioden varför den aktiva risken bör 
ställas i relation till det resultat som erhållits under perioden (Vinell et al, 2005). En 
fond vars mål är att replikera index bör per definition ha en aktiv risk på noll procent 
(se avsnitt 2.5.1). 

Den aktiva risken kan användas för att placera in fonder i olika grupper inom de 
riskklasser som presenterades tidigare (se Figur 3). Att placera fonderna i olika 
grupper är viktigt eftersom en investerare har ökande avkastningskrav med ökad risk. 
En rättvis utvärdering av fondförvaltares prestationer bör därför grunda sig i en 
jämförelse mellan fonder med liknande risknivå och i samma riskgrupp (Vinell et al, 
2005). En förvaltare har ofta mandat för en förutbestämd risknivå, något som kan 
uttryckas i aktivt risktagande. Förvaltarens prestation bör därför ställas i relation till 
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den aktiva risk som han är satt att hålla. Visar det sig vid utvärdering att fonden har en 
lägre aktiv risk än bestämt har fonden blivit ”smygindexerad” och har den istället för 
hög aktiv risk så tyder det på att fonden är felklassificerad (Morningstar, 2006).  

2.5 Typer av fondförvaltning

Förvaltning av aktiefonder kan delas in i två huvudtyper: passiv respektive aktiv 
förvaltning. Dessa kan sedan ytterligare delas in i underkategorier beroende på vilken 
strategi man använder sig av. Valet av förvaltningsform och strategi hänger tydligt 
samman med investeraren eller förvaltarens uppfattning om marknadens grad av 
effektivitet (Elton och Gruber, 1995). Generellt sett är en passiv förvaltning att föredra 
om det är svårt att finna över- eller undervärderade tillgångar.

2.5.1 Passiv förvaltning

Passiv förvaltning eller indexförvaltning av en fond innebär att man försöker följa en 
referensportfölj, när det gäller aktier vanligtvis något index, och få fondens avkastning 
att replikera denna portföljs avkastning och riskkaraktäristik (De Ridder, 2002). 
Indexet kan vara ett brett globalt index eller ett smalare och mer inriktat branschindex. 
Elton och Gruber (1995) delar in den passiva förvaltningen i tre olika huvudtyper:

• Innehav av varje aktie som ingår i index och i motsvarande proportion.

• En portfölj av ett specificerat antal aktier i index som historiskt sett bäst följt 
index.

• Innehav av ett mindre antal aktier med samma karaktäristik som index. 

Den första varianten följer exakt den aktuella jämförelseportföljen, men är samtidigt 
den strategi som kräver mest jobb samt ger upphov till störst kostnader. Att använda
sig av varianten med ett specificerat antal aktier innebär att man med en matematisk 
modell tar fram de aktier som historiskt visat sig följa index bäst. Den tredje varianten 
försöker efterlikna index karaktäristik, vanligen genom att inneha samma procentuella 
del av varje sektor/område, typ av industri eller fördelning av storlek på företag. Valet 
av metod blir för förvaltaren en avvägningsfråga mellan hur exakt index skall följas, 
vilken grad av aktivt risktagande som skall tillämpas samt hur stora 
transaktionskostnaderna tillåts vara (Elton och Gruber, 1995). För att få en bra mix av 
dessa avvägningar används i praktiken varianter av de tre huvudtyperna. Grunden för 
passiv förvaltning finns i antagandet om en effektiv marknad. Intresset för passiv 
förvaltning har ökat på senare år då oberoende undersökningar presenterat liknande 
resultat om svårigheten för förvaltare att kontinuerligt överträffa index, genom att hitta 
över- respektive undervärderade placeringstillgångar (Elton och Gruber, 1995 samt De 
Ridder, 2002). 
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Indexförvaltade fonder kännetecknas ofta av låga avgifter eftersom man inte behöver 
göra några egna analyser för att skapa fondens sammansättning (De Ridder, 2002). De 
passiva strategierna kräver inte heller att innehavet i fonderna förändras i lika stor
utsträckning som för aktiv förvaltning, något som bidrar till att minska 
transaktionskostnaderna för denna förvaltningsform. (Elton och Gruber, 1995)

2.5.2 Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren själv väljer vilka värdepapper som ska ingå i 
fonden (Elton och Gruber, 1995). Med utgångspunkt från en indexförvaltad fond så 
innebär det att man förändrar innehavet i fonden jämfört med index och allokerar 
större vikter av kapitalet där man tror att avkastningen framöver kommer att prestera 
bättre än index. Som riktvärde visar en aktiv risk på över två procent att fonden är 
aktivt förvaltad (Enquist, 2006).

Strategierna för att aktivt förvalta fonder kan delas in i tre huvudgrupper, market 
timers, security- och sector selectors (Elton och Gruber, 1995). Market timers 
förändrar sitt innehav beroende på om de tror på en uppgång eller nedgång på relevant 
jämförelseindex. Tror de på en uppgång satsar de mer riskfyllt och ökar fondens 
betavärde (risk i fonden relativt jämförelseindex). Vid en nedgång agerar förvaltarna 
på motsatt vis för att skapa ett lägre betavärde för fonden. Security selection eller stock 
picking innebär att förvaltaren letar efter aktier som är undervärderade och överviktar 
dessa i fonden. Man letar även efter tecken på att aktier kan vara övervärderade och 
underviktar dessa i fondens innehav. Den tredje huvudstrategin, sector selection, är i 
princip samma strategi som security selection fast man istället fokuserar på att hitta en 
hel sektor som är under- respektive övervärderad. En sektor kan definieras på en 
mängd olika sätt, till exempel industrisektorer, länder, marknader, tillväxt eller värde 
och storlek på företagen. 

Security- och sector selection är de vanligaste formerna av aktiv förvaltning (Elton och 
Gruber, 1995). Aktiv förvaltning bygger på antagandet om att det alltid finns sektorer 
eller aktier som är undervärderade eller övervärderade och att man tror att den egna 
förvaltaren är skickligare än andra på att hitta dessa aktier eller sektorer (Elton och 
Gruber, 1995). Uppkomsten av sådana antaganden baseras i uppfattningen att 
marknaderna inte är fullt ut effektiva (Vinell et al, 2005).   

Aktivt förvaltade fonder kännetecknas av en högre risknivå än passivt förvaltade 
fonder vilket medför en högre förväntad avkastning samt att de ofta har en högre 
förvaltningsavgift. De högre avgifterna beror framförallt på det analysarbete som aktiv 
förvaltning kräver. (Elton och Gruber, 1995 samt De Ridder, 2002).
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2.6 Emerging markets

Emerging markets, eller tillväxtmarknader, har vuxit som investeringsområde de 
senaste åren. För att kunna investera och utvärdera dessa marknader är det viktigt att 
definiera dem rätt och förstå vilken unik karaktäristik dessa marknader besitter. Det är 
dessutom viktigt att det index som avkastningarna jämförs mot är rättklassificerat och 
både accepterat och använt av en stor krets aktörer på marknaden. För denna studie är 
det speciellt viktigt eftersom nästan samtliga resultat på något sätt är beroende av 
index. En jämförelse mellan olika index och en beskrivning av hur dessa byggs upp 
finns därför med i detta avsnitt. 

Även om en viss inbördes skillnad finns mellan termerna emerging markets och 
tillväxtmarknader, och en direktöversättning inte alltid är tillämplig, har vi i denna 
rapport valt att använda begreppen synonymt. Tillväxtmarknad skall då ses som den 
svenska översättningen av termen emerging markets, och ärver således den 
karaktäristik som ligger i det begreppet. 

2.6.1 Klassificering

Det finns olika sätt att definiera vad en tillväxtmarknad är. International Finance 
Corporation (IFC), som är den privata sektorns del av World Bank Group, menar att en 
marknad i ett utvecklingsland alltid är att betrakta som en tillväxtmarknad (IFC, 2006). 
Begreppet blir då starkt sammankopplat med bruttonationalprodukt (BNP) per capita 
för det aktuella landet, då det är nivån på denna som avgör klassificeringen av 
utvecklings- respektive industrialiseringsländer (Stanley, 1995). Detta är en mycket 
vid definition på begreppet som i många fall kan ge en missvisande klassificering, då 
den exempelvis inte säger någonting om den underliggande marknadens storlek, ålder 
eller tillväxttakt. Stanley (1995) förordar en modell där faktorer som tillväxttakt samt 
grad av ekonomiska, politiska och finansiella förändringar och reformer ligger till 
grund för vilka länder eller marknader som skall ingå i klassificeringen. 

Utgångspunkten för klassificering av tillväxtmarknader har i denna studie varit det 
oberoende fondutvärderingsbolaget Morningstars kategori emerging markets. Deras 
klassificering är något snävare än IFC:s då den används som samlingsnamn för
värdepapper från Asien, Latinamerika och Östeuropa, med tillägget att dessa 
finansiella marknader är mer volatila och riskfyllda än mer etablerade motsvarigheter 
(Morningstar, 2006), något som även stöds av författare till undersökningar inom 
området, exempelvis Divecha et al (1992). Regional eller Global emerging markets är 
den huvudkategori som ska innefatta investeringar inom alla de ovanstående 
huvudområdena. Det jämförelseindex som Morningstar använder för att utvärdera 
fonder i denna kategori är Morgan Stanleys Global emerging markets index (MSCI 
EM) (se avsnitt 2.6.5) varför deras klassificering blir intressant. För att ett land ska 
kunna ingå i MSCI:s klassificering krävs givetvis att det inte ska vara klassificerat som 
ett developed country. Klassificeringen av länder som developing (emerging) 
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alternativt developed är en relativt invecklad process, som i MSCI Barra:s5 fall utförs i 
flera steg. Världsbankens (World Bank) och IFC:s klassificering är en av de faktorer 
som ligger till grund för bedömningen (MSCI, 2006b). För att ett lands marknad skall 
klassas som tillväxtmarknad måste den uppfylla minst en av de två följande 
kriterierna:

1. Marknaden befinner sig i en låg- till mellaninkomst-ekonomi, enligt definition 
av Världsbanken.

2. Graden av investerbar marknadskapitalisering är låg i relation till aktuella BNP 
siffror.

En överflyttning för ett land från kategorin emerging till developed (detta är de två 
huvudkategorier som existerar) kräver att landets bruttonationalinkomst klassas som 
höginkomst och kvoten mellan marknadskapitaliseringen och BNP måste vara bland 
den högsta fjärdedelen av alla länder i emerging markets kategorin tre år i följd (Ibid). 
Av samtliga ingående länder i emerging markets kategorin ingår inte säkert alla i 
indexberäkningen. Exempel på ett land som varit med men som nu exkluderats på 
grund av försämrad likviditet och för mycket restriktioner för utländska investerare är 
Sri Lanka. Huvuddragen i MSCI Barra:s definition och klassificering överensstämmer 
också med den rådande definitionen av emerging markets i olika studier och 
undersökningar. Exempelvis finns i den undersökning som presenteras av Divecha et 
al (1992) en precisering av kategorin bestående av fyra delar:

1. Värdepapper handlas på en publik marknad.
2. Landet för marknaden ifråga tillhör inte kategorin developed countries (enligt 

definition från MSCI eller Financial Times Indices).
3. Är intressant från en global institutionell placerares synvinkel.
4. Har tillförlitliga källor för marknads- och övrig data.

Det faktum att MSCI Barra:s klassificering till stora delar överensstämmer med de 
definitioner som tidigare undersökningar har gjort är en viktig iakttagelse. Detta då 
resultatet av denna studie i högre utsträckning kan generaliseras för emerging markets
som helhet. 

2.6.2 Kännetecken

En tillväxtmarknad kännetecknas av att det är länder eller regioner i ekonomisk tillväxt 
som genomgår ekonomiska och lagliga reformer, i syfte att stabilisera landet i stort och 
det finansiella systemet i synnerhet. Samtidigt har man en stark inhemsk köpkraft och
landet ifråga ska dessutom inte betraktas som ett developed country (Beim och Pettis, 
2001 samt Divecha et al, 1992). Ofta har marknaden nyligen öppnats upp för 
utländska placeringar, även om ett flertal restriktioner mot utländskt ägandeskap kan 
kvarstå. Stanley (1995) beskriver en rad åtgärder som kan sättas in mot utländska 

                                             
5 MSCI förvärvade Barra 3 juni, 2004. En del av namnen lever dock kvar vilket leder till att MSCI och MSCI 
Barra används i stort sett synonymt i denna rapport.



Nulägesanalys

14

placerare i syfte att minska deras marknadsmakt. Det förekommer exempelvis 
skillnader mellan aktier som kan köpas av inhemska och utländska placerare, där de 
senare kan ha lägre rösträtt. 

Tillväxtmarknader lockar till sig investerare framförallt på grund av den potentiellt 
höga tillväxttakten på satsat kapital (Stanley, 1995). Samtidigt anses ofta investeringar 
på marknader av den här typen generellt sett vara mer riskfyllda än för mer effektiva 
marknader då marknaderna och tillgångarna är mer volatila. Avkastningen för 
jämförelseindex MSCI EM i förhållande till svenska AFGX och MSCI AW index 
åskådliggörs i Figur 4. Under hela tidsperioden, med undantag för den så kallade ”IT 
bubblan” år 2000, uppvisar Stockholmsbörsen lägre volatilitet än kategorin emerging 
markets. MSCI AW har både lägst volatilitet och avkastning i jämförelsen mellan de 
tre index. Kombinationen av hög volatilitet och den vida klassificeringen av emerging 
markets kan leda till stora spridningar på förvaltarnas prestation. Andra orsaker till 
spridningens storlek är förvaltarens grad av aktivt risktagande, som grundar sig i 
dennes val av strategi för aktiv förvaltning (Stanley, 1995). Förvaltare som har olika 
inriktningar inom samma kategori ökar behovet av utvärdering och uppföljning av 
förvaltare för en investerare.
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Figur 4: Avkastningen för MSCI EM, AFGX och MSCI AW (Ecowin, 2006)

En undersökning av Divecha et al (1992) visar att tillväxtmarknader i högre 
utsträckning än andra uppvisar homogenitet och har marknadskraften som den 
dominerande faktorn. Priser på aktier har en högre inbördes korrelation och denna 
tenderar också att öka med en ökad grad av volatilitet på marknaden. Behovet av en 
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lyckosam market picking och market timing, det vill säga att investera på rätt marknad 
i rätt tidpunkt, ökar därmed medan behovet av att välja rätt branscher eller aktier inom 
denna marknad minskar med de ökade inbördes skillnaderna mellan marknaderna 
(Ibid). En förutsättning för detta är givetvis att aktiv förvaltning över huvudtaget kan 
anses vara lönsamt (se avsnitt 2.5.2).

2.6.3 Incitament till investeringar på emerging markets

Investerare och förvaltare kan använda sig av placering i tillväxtmarknader av i 
huvudsak två anledningar, diversifieringsvinster eller höga relativa avkastningar
(Stanley, 1995). Historiskt har emerging markets uppvisat låg korrelation med övriga 
marknader och därmed varit ett intressant investeringsalternativ ur 
diversifieringssynpunkt (Se exempelvis Barry et al, 1998). För en genomgång av dessa 
och andra undersökningar på emerging markets se avsnitt 2.7.3 om tidigare 
undersökningar. 

Tillväxtmarknader lockar, som tidigare nämnts, även investerare på grund av historiskt 
höga avkastningar, eftersom det medför en förhoppning om högre framtida 
avkastningar gentemot placeringar på mer mogna marknader (Stanley, 1995). 
Investerarens uppfattning om att kunna erhålla övervinster på dessa marknader grundar 
sig på dennes tro på sin egen förmåga att kunna utnyttja de stora svängningarna på 
tillväxtmarknaderna, framförallt med hjälp av market timing och sector selection med 
avsikt på marknader. Som vi tidigare sett (avsnitt 2.6.2) är market timing överordnat 
stockpicking inom kategorin, på grund av den systematiska delens stora påverkan på 
den totala risken tillsammans med de låga korrelationerna mellan olika 
tillväxtmarknader. 

2.6.4 Problem förknippade med investeringar

En rad svårigheter med att investera på emerging markets beskrivs av Stanley (1995). 
Denna studies utgångspunkt är att exponering mot tillväxtmarknader kan erhållas 
indirekt via en förvaltare. Flertalet av de svårigheter som kan uppkomma vid en 
investering på dessa marknader blir därför aldrig direkt aktuella för placeraren (vår
uppdragsgivare Länsförsäkringar AB i detta fall), som likväl berörs indirekt genom att 
förvaltarens prestation och avkastningen kan påverkas negativt. Problem uppstår bland 
annat på grund av barriärer för utländska investerare och olika former av 
informationshinder, såsom språkskillnader, obekanta redovisningssystem och kanske 
framförallt bristen på tillgänglig information. Dessutom uppvisar dessa marknader ofta 
problem i form av dålig likviditet och skillnader i skattesystem (Ibid).

2.6.5 Jämförelseindex

Vid utvärdering av investeringar på emerging markets är det som tidigare nämnts 
viktigt hur klassificeringen är genomförd. Det är även viktigt att jämföra 
investeringarna mot ett jämförelseindex som beskriver emerging markets på ett rättvist 
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sätt. I denna studie har vi valt att använda MSCI s globala index för emerging markets, 
MSCI EM. Morgan Stanley's egen definition på index lyder: ”The MSCI Emerging 
Markets Free Index is a market capitalization weighted index composed of companies 
that are representative of the market structure of developing countries in Latin 
America, Asia, Eastern Europe, the Middle East and Africa.” (Morgan Stanley, 2006). 
Index skapas med en bottom up approach där varje industrisektor byggs upp var för 
sig och sedan aggregeras ihop till att bilda ett landsindex. För att erhålla en så 
rättvisande bild som möjligt, har man som riktvärde att minst 85 % av börsvärdet för 
respektive sektor ska ingå i index (MSCI 2006b). Sektorerna aggregerat bildar landets 
börsvärde som sedan vägs mot det totala värdet för samtliga länders i emerging 
markets kategorin. Hur stor andel en marknad ingår med i MSCI emerging markets
index beror således på dess totala börsvärde, något som rebalanseras kvartalsvis. 
Denna metodik att skapa index kallas av MSCI Barra för standard indicies. Mer 
specifikt beräknas ett index baserat på börsvärde (MSCI, 2006a):
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där NoOfShares är totala antalet aktier utestående och Pshare priset per aktie. 
Dessutom justeras börsvärdet beroende på faktorerna: växelkurs gentemot den valuta 
index beräknas i (FXrate), förekomst av restriktioner för utländska investerare 
(InclusionFactor) samt Price Adjustment Factor (PAF). Ett värde på 1 för 
InclusionFactor innebär att det inte existerar någon form diskriminering och samtliga 
utestående aktier är tillgängliga för utländska investerare. PAF är en faktor som tar 
hänsyn till speciella corporate actions för aktien som inte redan inkluderats i priset, 
och kan exempelvis vara en speciell engångsutdelning till en del eller samtliga 
aktieägare.

En jämförelse mellan olika emerging markets equity benchmarks utförd av den 
holländska banken Robeco (2004), påvisar små eller mycket små skillnader mellan de 
olika index som används. Deras slutsats blir att föredra S&P/IFC investible index 
(IFCI), främst tack vare en mer rättvisande viktning av ingående länder. Skillnaden 
mot MSCI EM bedöms dock vara mycket liten och i flera avseenden är detta index till 
och med att föredra (Robeco, 2004). Valet av MSCI EM som jämförelseindex till 
denna studie grundar sig främst på dess vida acceptans och användning hos aktörer på 
marknaden (Enquist, 2006), däribland vår uppdragsgivare Länsförsäkringar AB. För 
en fullständig lista på vilka länder som ingår samt deras respektive vikter i MSCI EM 
index, se bilaga 1.

2.6.6 Förvaltarnas agerande

För att få en uppfattning om förvaltarnas syn på aktiv förvaltning på emerging markets
har en studie av deras preferenser genomförts, se avsnitt 5.7 och 6.5. I detta avsnitt
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presenteras också en del av resultaten, speciellt hur de agerar i förhållande till de 
egenskaper som marknaden uppvisar idag. 

Förvaltarna anger flera skäl till att ha fonder som riktar sig mot emerging markets. 
Man vill erbjuda sina kunder ett brett och komplett sortiment, ge dem möjlighet till 
diversifieringsmöjligheter samt genom de strategier man använder kunna ge sina 
kunder en positiv överavkastning gentemot index. Förvaltarna anser att det är möjligt 
att skapa en positiv överavkastning genom aktiv förvaltning av fonderna då emerging 
markets anses vara mindre effektiva och mindre utforskade än mer mogna marknader.
Som beskrivits i avsnitt 2.6.2 tyder en del tidigare undersökningar på att market 
picking och market timing är överordnat stock picking vid investeringar på 
tillväxtmarknader. Men förvaltarna verkar främst vara inriktade på country allocation 
(sector selection fokuserat på ett land) samt stock picking.  

Förvaltarna har liknande uppfattning sinsemellan vad gäller riskhantering och 
utvärdering av sina fonder. Riskhanteringen tar sig ofta uttryck i form av olika gränser 
för aktiv risk, beta och hur stora vikter av fondens kapital som får finnas inom olika 
sektorer av marknaden. Förvaltarna utvärderar sina fonder relativt gentemot ett 
jämförelseindex och det vanligaste indexet för emerging markets fonder är, precis som 
för denna studien, att använda MSCI EM. De gränser som finns för aktiv risk är ofta 
inom intervall en bit ovanför gränsen för passiv förvaltning.

2.7 Tidigare undersökningar

Genom åren har ett stort antal undersökningar genomförts i syfte att undersöka fonders 
och förvaltares prestationer, framförallt på aktiemarknader. De tidigaste 
undersökningarna genomfördes på den amerikanska marknaden och det är också på 
denna marknad som flest antal undersökningarna genomförts fram till idag. I Sverige 
har dock antalet utförda undersökningar med denna inriktning haft en betydande 
ökning under senare år. Resultaten från studierna skiftar något men huvuddragen är 
ofta desamma. Nedan finns ett urval av de undersökningar som anses mest relevanta 
för denna studie. Fokus har främst varit på deras metodik eftersom denna delvis kan 
återanvändas och appliceras på liknande studier fast för andra marknader. De 
utvärderingsmått och metoder som använts i undersökningarna förklaras enbart 
kortfattat i detta avsnitt, medan en teoretisk genomgång av de mått och metoder som 
kommer att användas i denna studie presenteras mer utförligt i kapitel 4. 
Undersökningarnas resultat presenteras också eftersom de är intressanta främst för 
diskussionen om aktiv och passiv förvaltning. Metoderna och resultaten fungerar på 
detta sätt som utgångspunkt till denna studie. 

2.7.1 Svenska aktiefonder 

Zamanian (1997) undersöker i sin avhandling 20 svenska allemansfonder under 
perioden 1984-1992. Han kommenterar att urvalet är något för litet för en statistisk 
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undersökning men att den höga kvaliteten på datamaterialet kompenserar något för det. 
Fonderna har stora innehav i svenska aktier med en markant viktning mot företag på 
Stockholmsbörsens A-lista. Zamanian har undersökt fondernas överavkastning 
gentemot börsen som helhet samt även studerat förekomsten av persistens i fondernas 
avkastning. De utvärderingsmått som Zamandian använder sig av är Jensens alfa samt 
Sharpe och Treynor -kvoter. För att mäta persistens har Zamanian använt Grinblatt och 
Titmans (1992) metodik. Den bygger på att man delar in tidsserien i två delperioder, 
tar fram Jensens överkastningsmått för de olika perioderna och med hjälp av 
regressionsanalys undersöker om måttet för den första tidsperioden har något 
förklaringsvärde för motsvarande mått som beroendevariabel i nästkommande 
tidsperiod. Resultatet visar att det varken finns någon signifikant överavkastning hos 
medelförvaltaren eller någon positiv persistens hos förvaltarna. Istället påvisar 
Zamanian förekomsten av negativ persistens signifikant skild från noll i 
datamaterialet. Detta skulle alltså innebära att en fond som överpresterat i en period 
har större sannolikhet, allt annat lika, än annars att underprestera i den nästkommande. 
Ett delresultat i undersökningen är att förvaltarna är duktiga på stock picking men 
sämre på market timing. Zamanian drar också slutsatsen att Jensens undersökningsmått 
ger det bästa och mest rättvisande resultatet på de svenska fonder som ingår i hans 
studie. 

Persson (1998) undersöker månadsdata på 70 svenska fonder under perioden 1984-
1997. Undersökningen testar om fonderna med hänsyn till den risk som förvaltarna tar 
ger någon överavkastning mot Affärsvärldens generalindex. Persson testar även i 
likhet med Zamanian (1997) om det finns någon persistens i fondernas avkastning. 
Överavkastningen undersöks med två varianter av Jensens alfa, den vanliga 
(obetingad) samt en betingad variant. I den betingade varianten tar Persson hänsyn till 
faktorer som räntestrukturen och utdelningen för att förbättra förklaringen av 
fondernas avkastning. För att testa persistensen hos fonderna görs en regressionsanalys 
enligt Christoffersen et al s metodik. Resultatet av undersökningen visar att 
fondförvaltarna inte lyckas skapa någon onormal överavkastning. De flesta fonder i 
undersökningen har ett positivt alfa vilket alltså indikerar en viss överavkastning mot 
index. Med hänsyn taget till den risk förvaltaren tar blir dock resultatet att ingen 
överavkastning skapats för perioden som helhet. De olika varianterna av Jensens alfa 
som används ger ingen skillnad i resultat. I studien dras slutsatsen att det betyder att de 
svenska förvaltarna inte ägnar sig åt market timing i så stor utsträckning. 
Persistensundersökningen visar att vissa förvaltare under kortare perioder konsekvent 
lyckas bättre än de andra, men sett över längre tidsperioder går det inte att visa att 
några förvaltare lyckas bättre än genomsnittet.

2.7.2 Aktiv och passiv förvaltning

Malkiel (1995) undersöker ett stort antal amerikanska fonder som alla kan jämföras 
med ett amerikanskt index som benchmark index. Tidsserierna i studien sträcker sig 
mellan 1971-1991 och alla fonder som har existerat under den tiden finns med i 
undersökningen, även de som endast funnits under kortare perioder inom den aktuella 



Nulägesanalys

19

ramen. Detta gör att man undviker så kallade survivorship bias, som ger upphov till att 
resultat påverkas otillbörligt med alltför positiva resultat som följd (se avsnitt 4.3). 
Detta beror främst på att de fonder som läggs ned oftare än andra underpresterar. 
Studiens syfte är att bekräfta eller förkasta hypotesen om att den amerikanska 
marknaden kan anses vara effektiv. Är marknaden att anse som effektiv medför detta 
att fondförvaltarna som grupp inte kan överpresentera jämfört med index över någon 
längre tidsperiod samt att ingen förekomst av persistens får existera, eftersom båda 
dessa faktorer motsäger den effektiva marknadshypotesen. För att undersöka detta 
beräknas de enskilda fondernas överavkastning med Jensens överavkastningsmått. 
Medianförvaltarens överavkastning tas fram och med t-test utreds om 
medianförvaltarens överavkastning är signifikant skild från noll. Vidare testas 
fondernas persistens genom att studera hur förvaltare har presterat två på varandra 
följande år i förhållande till index, antingen över- respektive underpresterar fonden två 
år i rad alternativt följs en över- av en underprestation och vice versa (se också avsnitt 
om persistens i avsnitt 4.4.2). 

Resultatet av undersökningen visar att förvaltare inte levererar någon överavkastning 
med hänsyn till det aktiva risktagandet gentemot index efter kostnader och ibland inte 
ens före kostnader. Malkiel drar därmed slutsatsen att tillgångar på den amerikanska 
aktiemarknaden är korrekt prissatta och alltså håller antagandet om att den 
amerikanska marknaden skulle vara effektiv. Detta medför att en billigare passiv 
förvaltning är att föredra framför aktiv, då en sådan inte skapar något mervärde. 
Studien visar också, i enlighet med resultat från andra undersökningar, att man kan 
finna tecken på persistens under 70-talet. Den möjligheten till prognostiseringen 
försvinner dock helt under 80-talet. Malkiel konstaterar att datamaterialet i hans 
undersökning om persistens lider av survivorship bias. Undersökningen är inte heller 
konsistent då den påvisar så olika slutsatser under de två decennierna. Han konstaterar 
dock att det under vissa perioder går att göra överavkastningar genom att analysera 
historiska prestationer. 

Elton et al (1993) har gjort en undersökning på fonder under perioden 1965-1984 med 
syftet att visa att en flerfaktormodell bättre kan förklara den totala avkastningen hos 
fonder som innehåller olika typer av tillgångar. Bakgrunden är den ökande andelen 
undersökningar som säger att det lönar sig med aktiv förvaltning vilket strider mot de 
klassiska teorierna samt äldre undersökningar. Bland annat menar Ippolito (1991) att 
fondförvaltarna tar betalt för den extra information de innehar samtidigt som 
informationen även ger en högre avkastning som korrigerar för det. Elton et al 
använder sig av datamaterial från Ippolitos undersökning där de kommer fram till att 
aktivt förvaltade fonder har en överavkastning som är signifikant större än noll. 
Genom att skapa en flerfaktormodell som byggs upp av tre olika index, ett brett för de 
stora aktierna, ett som tar hänsyn till mindre aktier samt ett som tar hänsyn till innehav 
i obligationer, ökar man förklaringsvärdet av prestationsmåttet. Resultatet av 
undersökningen visar att de aktiva förvaltarnas överavkastning är svagt positiv men 
inte signifikant skild från noll med trefaktormodellen. Anledningen till att två 
undersökningar med samma datamaterial kom fram till två olika resultat beror främst 
på (enligt Elton et al, 1993) att den förstnämnda inte tog hänsyn till de mindre aktierna 



Nulägesanalys

20

på ett korrekt sätt genom att dessa fick alltför stor vikt i en-faktormodellen. Slutsatsen 
från undersökning av Elton et al är därmed tvärtemot den som Ippolito (1991) kommer 
fram till, nämligen att aktiva förvaltarna underpresterar jämfört med passiva och att 
antagandet om att fondförvaltare har mer information än övriga investerare faller.   

2.7.3 Emerging markets

De internationella diversifieringseffekterna är den infallsvinkel som de flesta studier 
på emerging markets haft (se Hauser et al (1994) för en genomgång av ett urval av 
dessa). Vinsterna av att komplettera en global portfölj med investeringar på 
tillväxtmarknader beror på den låga korrelation som dessa uppvisat med developed 
countries. Denna diversifieringseffekt har dock både debatterats och ifrågasatts de 
senaste åren, då undersökningar visar att faktorer som timing och market picking
måste övervägas för att erhålla vinsterna av diversifieringen fullt ut (Conover et al, 
2002). Ett indexerat tillskott av aktier (via exempelvis en aktiefond) från kategorin 
emerging markets ger alltså inte säkert upphov till diversifieringsvinster för en 
väldiversifierad global portfölj med huvudsakligt eller uteslutande innehav i developed 
countries. Istället bör aktier och andra tillgångar på emerging markets, precis som i 
fallet för mer effektiva marknader, utvärderas individuellt snarare än att ses som ett 
separat tillgångsslag (Saunders och Walter, 2002). Rouwenhorst (1999) ägnar sin 
studie åt att analysera vilka faktorer som påverkar avkastningen på tillväxtmarknader 
för att kunna dra slutsatser om dessa faktorer avsevärt skiljer sig från de som 
observerats på developed markets. Resultatet visar att det i hög utsträckning är samma 
faktorer som påverkar avkastningen och att mycket av karaktäristiken marknaderna 
emellan är gemensam; små bolag presterar bättre än stora och value aktier presterar 
bättre än growth aktier. Dessutom visar han att det råder låg korrelation mellan lokala 
avkastningsfaktorer inom emerging markets. Detta är konsistent med den syn som 
Psaila (2005) presenterar i sin rapport över emerging markets. Något kortfattat vill 
författaren i denna studie visa att tillväxtmarknader, som uppvisat extrema 
avkastningar och volatiliteter i slutet av 80- och i början av 90-talet, nu kommit in i 
mognadsfas (av Psaila kallad young adulthood) som uppvisar mer traditionell 
tillväxttakt (se Figur 5).
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Figur 5: Emerging Markets livscykel. Överavkastning för MSCI EM gentemot S&P 500 (Psaila, 2005)

Eaker et al (2000) påtalar i sin undersökning vikten av en diversifierad investering 
även på emerging markets, i syfte att undvika de stundtals extrema svängningarna som 
placeringar på endast en tillväxtmarknad kan ge upphov till. En sådan väldiversifierad 
emerging markets portfölj6 ger i det fall de lyckas upphov till överlägsen långsiktig 
avkastning gentemot developed markets och bör därmed övervägas både som 
självständig investering eller som tillskott till en global portfölj (Ibid). Ett skäl till att 
tillväxtmarknader rönt så stor medial uppmärksamhet de senaste åren är långsiktiga 
trender såsom de allt större kapitalallokeringarna från pensionsfonder i globala 
aktiefonder (däribland emerging markets fonder), privat kapitals ökade betydelse i 
emerging markets länder samt den allt högre andel av den totala globala tillväxttakten 
som utgörs av tillväxttakten på tillväxtmarknader (Eaker et al, 2000 och Goldman 
Sachs, 20067). Detta är förmodligen i sin tur en konsekvens av det som tidigare 
noterats i denna studie; investerares tro på högre avkastningen jämfört med developed 
markets samt möjligheten till diversifieringsvinster som är förknippad med placeringar
på emerging markets.

Placeringar på dylika marknader är i större utsträckning än andra förknippade med 
valutarisk, samtidigt som denna kan vara svårare att hedga bort beroende på 
exempelvis en illikvidare valuta. Enligt Hauser et al (1994) är dock denna risk i 
motsats till developed countries inte värd att hedga bort, då detta istället får till följd 
att diversifieringsvinster till följd av investering i emerging markets tillgångar i 
portföljen minskar. Fluktuationer i valutan för respektive emerging market gentemot 

                                             
6 Med väldiversifierad menas i detta fall den definition som Eaker använder om en portfölj med lika stora vikter 
från nio olika tillväxtmarknader.
7 Undersökningen av Goldman Sachs innefattar visserligen enbart de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, 
Ryssland, Indien, och Kina). Dessa utgör dock tillsammans en väsentlig del av MSCI EM (cirka en tredjedel 
enligt MSCI:s balansering utförd 2006-05-31, se bilaga 1 för samtliga vikter) och har därför i detta avseende 
ansetts utgöra en god proxy för kategorin som helhet.
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den inhemska skall alltså ses som en del av den totala risken i att investera på den 
marknaden snarare än en unik delrisk (Ibid). 
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3 Problembeskrivning

I det här kapitlet beskrivs och diskuteras examensarbetets problemställning ur vår 
synvinkel. Problemet bryts ner i delproblem och ett antal preciserade 
frågeställningar som studien avser besvara tas fram.

Det primära syftet med detta examensarbete är att utreda om aktiv förvaltning av 
fonder lönar sig på marknader inom kategorin emerging markets. Detta kommer att 
bedömas genom att utvärdera avkastningen för ett representativt urval av fonder inom 
kategorin jämfört med relevant jämförelseindex. Jämförelse mellan fondens 
avkastning efter avgifter och avkastning på jämförelseindex kommer att utföras dels 
med ojusterade avkastningsdata, dels med riskjusterad avkastning. Som riskjusterad
avkastning kommer något eller några av de existerande utvärderingsmått som anses 
väl lämpat att användas. 

I nulägesanalysen beskrivs den karaktäristik som är utmärkande för en 
tillväxtmarknad, framförallt den höga avkastning och risk som är förknippad med en 
investering på en sådan marknad. Emerging markets anses ofta, av anledningar såsom 
bristfällig information och dålig likviditet, som mindre effektiva än marknader i 
developed countries. Detta i kombination med den höga volatiliteten på emerging 
markets jämfört med mer mogna och effektiva marknader implicerar vikten av en god 
timing och selektion av investeringsbeslut. Potential för att en aktiv 
förvaltningsstrategi kan skapa överavkastning finns därmed och motiverar en vidare 
undersökning i ämnet. Vikten av en god timing motiverar även en undersökning av 
förvaltarnas prestationer i olika marknadsklimat och tidsperioder. Debatten kring 
huruvida aktiv eller passiv förvaltning bör företas bottnar i många avseenden i hur 
effektiv marknaden ifråga bedöms vara eller vem som bedömer den(se avsnitt 2.3), 
varför en diskussion kring detta område kommer att föras parallellt i den mån det kan 
anses vara relevant för denna studie.

Tidigare undersökningar om aktiv kontra passiv förvaltning har i stor utsträckning 
utförts på marknader som anses mer effektiva än emerging markets. Den samlade 
bilden är att det inte är lönsamt med aktiv förvaltning på dessa marknader. De 
undersökningar som genomförts om aktiv förvaltning på emerging markets konstaterar 
att sector selection (inklusive market selection och timing) fokuserat på en marknad 
bör vara överordnad stock picking för denna kategori (Divecha et al, 1992). Utförligare 
undersökningar om aktiv förvaltning lönar sig på emerging markets, likt de som 
presenteras av exempelvis Zamanian (1997) och Malkiel (1995)  för den svenska 
respektive amerikanske marknaden, saknas dock. En undersökning av den aktiva 
förvaltningens lönsamhet är den naturliga utgångspunkten vid en studie på emerging 
markets, eftersom frågan om vilken aktiv strategi som förvaltaren väljer förlorar 
relevans om det visar sig att aktiv förvaltning inte lönar sig över huvudtaget.

Denna studie kommer att genomföras genom att förvaltarna utvärderas efter grad av 
risktagande. Vid bedömningen utifrån ojusterade överavkastningar kommer 
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förvaltarna delas in i olika riskgrupper utifrån graden av aktiv risk och bedömas i 
förhållande till jämförelseindex. För fallet där utvärderingen görs utifrån ett 
riskjusterat utvärderingsmått innehåller detta redan ett mått på risk varför samma 
indelning kanske inte blir lika aktuell. Frågeställningen om medianförvaltaren slår 
index och om detta resultat (framförallt om det ökar) beror på graden av aktivt 
risktagande blir, tillsammans med spridningen på förvaltarnas prestationer, central för 
fortsatta undersökningar. Resultatet av denna frågeställning skapar utgångspunkt för 
en undersökning i persistens av förvaltarnas prestationer.

En undersökning av förekomst av persistens syftar till att kunna bedöma om det är 
samma förvaltare som konsekvent slår index eller är bättre relativt andra förvaltare. 
Alternativet är ett resultat som visar på att de förvaltare som slår index varierar från år 
till år. Vidare undersökningar kommer även att studera olika tidsperioder med uppgång 
respektive nedgång inom kategorin som helhet (index), för att kunna dra slutsatser om 
förvaltarna i genomsnitt är bättre eller sämre än index under perioder med expansion 
eller recession. Utöver dessa undersökningar samt besvarandet av de frågeställningar 
som presenteras mer kompakt och specificerat nedan, är detta examensarbete tänkt att 
kunna användas av uppdragsgivaren som metodbeskrivning och ramverk för framtida 
liknande eller fördjupade studier.

Nedan följer en sammanställning över de preciserade undersökningsfrågor som detta 
examensarbete avser besvara. Varje huvudområde har brutits ned till ett antal 
underfrågor i den mån det ansetts nödvändigt. Efter frågeställningarna följer en kort 
beskrivning av den metodik som kommer att användas och hur vi avser mäta eller 
uppskatta resultatet.

 Existerar det någon överavkastning för fonder på emerging markets gentemot 
jämförelseindex MSCI EM?
o Finns det ett positivt samband mellan aktivt risktagande och överavkastning 

gentemot jämförelseindex på emerging markets baserat på ojusterade
avkastningsdata? 

o Finns det något samband mellan aktivt risktagande och spridningen på 
förvaltarnas prestation relativt jämförelseindex?

o Vad blir resultatet om fonderna utvärderas utifrån ett riskjusterat 
prestationsmått?

Sambandet mellan aktivt risktagande och överavkastning kommer att utvärderas dels 
med regressionsanalys, dels utifrån en gruppindelning baserat på aktivt risktagande. 
Som riskjusterat utvärderingsmått kommer Jensens alfa att användas, en beskrivning 
av detta mått och motivering till valet görs i de nästkommande avsnitten.

• Ger en indelning av hela tidsserien i delperioder skillnader jämfört med resultaten 
som erhålls för hela tidsperioden?



Problembeskrivning

25

o Finns det tecken på aktiv förvaltning är mer lönsamt under kortare 
tidsperioder med annorlunda karaktäristik (exempelvis under en expansion 
eller recession)?

För att utföra denna delundersökning kommer tidsserien delas upp i subperioder som 
baseras på index (MSCI EM) utveckling. Resultaten tas sedan fram med samma 
metodik som för hela tidsperioden och även samma prestationsmått kommer att 
användas. Detta tillvägagångssätt underlättar direkta jämförelser, dels mellan 
delperioderna, dels mellan delperioderna och hela tidsperioden.

• Kan någon grad av persistens i förvaltarnas prestation mellan olika tidsperioder 
påvisas och vilken påverkan får det på kategorin som helhet?

o Kan persistens på en generell nivå påvisas med någon metodik?
o Är persistensen starkare eller svagare inom vissa delar av materialet? 

Framförallt är det intressant att försöka avgöra om det verkar existera 
persistens i de högst rankade förvaltarnas prestationer.

Undersökningen av persistens kommer att utföras med en anpassad version till 
någon av de befintliga modellerna. Förekomst eller grad av persistens kommer 
sedan att uppskattas utifrån något av de mått som hör till den aktuella modellen.

• Hur väl överensstämmer studiens kvantitativa resultat med uppfattningen hos 
fondförvaltare inom kategorin emerging markets, i frågor som:

o Överavkastning på emerging markets generellt sett
o Lönsamhet för aktiv risk på emerging markets, samt
o Olika tidsperioders lönsamhet

Förvaltarnas uppfattningar har undersökts genom en egen mindre omfattande
kvalitativ undersökning.
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4 Teoretisk referensram

Det här kapitlet tar upp den teori som identifierades i problembeskrivningen och 
som är nödvändiga för att utföra den kommande studien. Kapitlet fokuserar på 
Jensens utvärderingsmått samt olika metoder för att undersöka persistens.

4.1 Jensens utvärderingsmått 

I detta avsnitt är informationen hämtad från originalartikeln om Jensens alfa, skriven 
av Jensen (1968) om inget annat anges. Jensens utvärderingsmått har sin utgångspunkt 
i antagandet om effektiva marknader och Capital Asset Pricing Model (CAPM)8. 
Utgår man ifrån att marknaden är effektiv och i jämvikt samt att ansatsen om CAPM 
håller blir den förväntade avkastningen för en tillgång eller en portfölj (exempelvis en 
fond) enligt:

    FMjFj RRERRE  ~~ 
(4)

där

 
 M

Mj
j

R

RR
~

~
,

~
cov

2
  (5)

Ekvation 4 innebär att den förväntade avkastningen för en tillgång j,  jRE
~

, består av 

den riskfria avkastningen RF plus ett tillägg för det aktuella risktagandet. Risktillägget 
är skillnaden mellan den avkastning som marknadsportföljen förväntas ge,  MRE

~
, och 

den riskfria avkastningen multiplicerat med tillgång j: s systematiska risk utryckt som 
βj. Den systematiska risken βj  definieras enligt ekvation 5 som samvariationen mellan 
tillgången och marknadsportföljen dividerat med marknadsportföljens varians. 
Avkastningarna på tillgången j och marknadsportföljen M är stokastiska variabler 
vilket markeras av deras respektive tilde. Om man utgår från att CAPM håller 
empiriskt gäller sambandet även för realiserade avkastningar och under vilken 
tidsperiod t som helst:

  jtFtMtjFtjt RRRR  ~~~  (6)

                                             
8 Grundantagandena i CAPM är: 1. Alla placerare är riskaverta och vill maximera sin vinst i kommande 
tidsperiod. 2. Alla investerare har samma investeringshorisont och homogena förväntningar om 
investeringsmöjligheter. 3. Alla investerare kan välja portfölj utifrån enbart deras avkastning och varians. 4. 
Transaktionskostnader och skatter är noll. 5. Alla tillgångar är delbara. För en utförligare beskrivning av dessa 
och den bakomliggande teorin till CAPM, se exempelvis Brealy och Myers (2003).   
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I jämförelse med uttrycket i ekvation 4 ovan med förväntade värden på jR
~

 och MR
~

har 

en felterm ε tillkommit. Det är en normalfördelad stokastisk variabel med väntevärde 
noll och som är oberoende mellan tidsperioderna. Ett sätt att representera detta grafiskt 
är att plotta överavkastningen mot riskpremien för varje fond och approximera en 
regressionslinje med minsta kvadrat metoden. Denna linje bör om antagandena ovan 
håller skära i origo, α=0 (se Figur 6), det vill säga inga riskfria övervinster skall kunna 
erhållas som inte kan förklaras av sambandet ovan. Ekvation 6 kan också användas för 
att empiriskt bestämma den systematiska risken, β, för en tillgång eller en passivt 
förvaltad fond.
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Figur 6: Jensens alfa (De Ridder, 2002)

När man aktivt förvaltar fonder gör man det för att man tror att man kan erhålla en 
högre avkastning än den som kan förklaras av sambandet i ekvation 6 ovan, där alltså 
endast hänsyn till den systematiska risken och den riskfria avkastningen tas. 
Förhoppningen med en aktiv förvaltning är att förvaltaren genom olika strategier kan 
skapa en avkastning där ε är signifikant större än noll, vilket i Figur 6 ovan motsvaras 
av en regressionslinje med positiv skärning med y-axeln. Vid utvärdering av aktiva 
förvaltare får man därför ta hänsyn till den möjligheten genom att släppa kravet på 
regressionslinjens skärningspunkt i origo. Jensen skapar sitt utvärderingsmått genom 
att utöka modellen ovan med en term α, kallad ”Jensens alfa”, som är ett tillägg till den 
systematiska risken i fonden. Uttrycket får då utseendet,

  jtFtMtjjFtjt RRRR  ~~~  (7)

som undantaget tillägget med termen Jensens alfa är identiskt med ekvation 6 ovan.
Feltermen är även den oberoende av föregående felterm. Den utökade modellen tar 
även hänsyn till att förvaltare under vissa tidsperioder överträffar den förväntade 
avkastningen. Faktorn α kan anta både positiva och negativa värden för aktivt 
förvaltade fonder. Värdet på α bestäms genom regressionsanalys där 
parameterskattningarna görs med minsta kvadrat metoden och används för att 
utvärdera den aktivt förvaltade fondens prestation. Värdet på α testas sedan med ett t-
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test9 för att se om det är signifikant skilt från noll. Detta är betydelsefullt för att 
tillförlitliga slutsatser skall kunna dras utifrån resultatet. β -värdet skattas på 
traditionellt sätt med historiska data enligt ekvation 5 ovan. 

Fondens β -värde saknar i formeln tidsberoende. Det innebär att man antar att den 
systematiska risken är konstant under hela den undersökta tidsperioden. Fondens 
systematiska risk kan dock förändras över tiden vid aktiv förvaltning, vid market 
timing görs det medvetet (se avsnitt 2.5.2), varför detta antagande innebär en 
förenkling gentemot verkliga förhållanden. Enligt Jensen (1968) bör detta dock inte 
påverka resultatet i allt för stor utsträckning. Motiveringen är att förvaltaren ofta har 
mandat för ett visst riktvärde på beta och även om värdet kan variera under kortare 
perioder bör det jämna ut sig sett över en längre tidsperiod. 

Utvärderingsmått som företeelse växte fram under en period då det fanns ett ökat 
behov av att utvärdera portföljer av riskfyllda tillgångar. De utvärderingsmått som 
tidigare presenterats av Sharpe (1966) och Treynor (1965) var relativa mått och 
jämförde endast fonderna inbördes utan att utrycka deras förhållande till marknaden. 
Jensens mått är däremot ett absolut utvärderingsmått vilket gör det möjligt att jämföra 
till exempel fonders prestation mot ett index. Därför har det blivit ett av de mest 
använda utvärderingsmåtten sedan det introducerades i slutet av 60-talet framförallt i 
studier och utvärderingar av fonder (se exempelvis Zamanian (1997) och Malkiel 
(1995) i avsnitt 2.7).

Kritiken mot Jensens utvärderingsmått som prestationsmått på fondförvaltare grundar 
sig i diskussionen kring CAPM: s praktiska användning och användandet av Security 
Market Line (SML)10 som benchmark. Faller dessa antaganden så finns det inte någon 
teoretisk plattform för att Jensens utvärderingsmått skulle vara korrekt. Hårdast kritik 
har kommit från Roll (1978) och behandlar användandet av SML som benchmark 
utifrån tre huvudpunkter. De första två handlar om huruvida det går att hitta en 
marknadsportfölj som är effektiv eller inte. Är marknadsportföljen effektiv så ska alla 
tillgångars priser ligga längs SML och inga över- eller underavkastningar borde 
uppstå. Uppstår de så är det bara ett tecken på att marknadsportföljen inte är effektiv, 
inte att någon överpresterar. Den tredje huvudpunkten innebär att alla resultat av 
utvärdering med Jensens alfa blir osäkra om de skett med en marknadsportfölj som 
inte är effektiv som benchmark eftersom en annan benchmark då skulle ge ett annat 
resultat (Ibid). 

Kritiken som Roll framför är generellt sett korrekt om man antar att det är den starka 
formen av marknadseffektivitet som avses (Zamanian, 1997). Många studier har sedan 
genomförts där man har modifierat utvärderingsmåttet eller gjort lättnader i kraven på 
CAPM, för att på så sätt motivera användningen av Jensens utvärderingsmått. Mayers 
och Rice (1979) motiverar uppkomsten av överavkastningar hos fonder med att 
                                             
9 Statistiskt test för att undersöka en nollhypotes mellan två grupper av normalfördelade variabler. Speciellt 
användbart för att testa om grupperna är signifikant skilda från noll. 
10 Security Market Line är det linjära sambandet mellan förväntad avkastning och systematisk risk, förutsatt att 
ansatsen för CAPM håller.
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fondförvaltare besitter mer information än övriga investerare. Detta kan i så fall 
motivera att fondförvaltare har en högre avkastning än övriga investerare. Författarna 
menar dock att det inte påverkar CAPM ansatsen då den enskilde fondförvaltarens vikt 
i den totala ekonomin är i stort sett noll. Ett annat angreppssätt till problemet används 
av Grinblatt och Titman (1989). De utgår ifrån en passivt förvaltad fond och 
konstruerar en marknadsportfölj som ger fonden noll i överavkastning. Den 
konstruerade marknadsportföljen används sedan som benchmark för liknande fonder 
som är aktivt förvaltade (Ibid). 

4.2 Geometrisk och aritmetiskt medelvärde

I en studie med historiska avkastningar är det viktigt att skilja på geometriskt och 
aritmetiskt medelvärde. Detta examensarbete kommer uteslutande att använda sig av 
geometriskt medelvärde. Skälet till detta samt skillnaderna mellan de två olika 
metoderna för att beräkna medelvärde kommer att klargöras i detta avsnitt. Något 
kortfattat uttryckt är skillnaden mellan de två metoderna att geometriskt medelvärde 
tar hänsyn till ränta på ränta effekt medan det aritmetiska inte gör det (Vinell et al, 
2005). Det aritmetiska medelvärdet, aritmetiskr  beräknas som ett oviktat medelvärde på de 
individuella avkastningarna enligt,

n

r
r

n

i
i

aritmetisk


 1 (8)

där ir  är avkastningen för tidsperiod i och n är antalet observationer eller mätvärden. 

Exempelvis är n = 12 och ir  = avkastningen för månad i då ett aritmetiskt 
årsmedelvärde beräknas och där data finns tillgänglig som månadsavkastning (De 
Ridder, 2002). 

Det geometriska medelvärdet, geometriskr , ger i motsats till den aritmetiska 

motsvarigheten för en fond en: ”upplysning som förenar start- och slutvärde i 
fondförmögenheten” (Vinell et al, 2005). Ett geometriskt medelvärde över en 
tidsperiod visar alltså den realiserade värdeförändringen över perioden och beräknas 
enligt,

     n
ngeometrisk rrrr  1...11 21 (9)

där n återigen betecknar antalet observationer eller mätvärden. Jämförelsevis är det 
geometriska medelvärdet alltid något lägre än det aritmetiska, förutom i specialfallet 
när standardavvikelsen är noll, då måtten istället visar samma värde. För historiska 
avkastningsserier är det geometriska måttet det bästa att använda och det ger också det 
mest rättvisande måttet för hur fondförmögenheten har vuxit (Vinell et al, 2005). Detta 
mått bör alltså användas då fokus är perioden eller periodernas totala avkastning, 
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medan det aritmetiska medelvärdet med fördel bör används då en genomsnittlig 
månatlig avkastning är av störst vikt.

4.3 Olika typer av bias

För alla studier med historiska tidsserier bör urvalet och längden av dessa diskuteras. 
Många serier eller urval av serier lider också av ett eller ett flertal av olika sorters bias, 
faktorer som innebär en otillbörlig påverkan på serierna och sänker urvalet eller 
kvaliteten på materialet. De vanligaste formerna är survivorship bias, easy data bias
och peso problemet (Ilmanen, 2003). Dessa bör samtliga hållas i åtanke för att 
generella analyser och slutsatser skall kunna dras utifrån datamaterialet. För denna 
studie är det framförallt det förstnämnda, och till viss del easy data bias, som är av 
intresse, då samtliga fonder i denna undersökning har samma slutdatum men olika 
startdatum. Fonder som av någon anledning avslutats under tiden för denna 
undersökning har inte inkluderats i materialet. 

Ett av de absolut vanligaste problemen som uppkommer vid finansiell tidsserieanalys i 
allmänhet och utvärdering av fonder i synnerhet är överskattning av avkastningarna 
beroende på survivorship bias (Elton et al, 1996). Detta bias uppkommer då materialet 
som studeras inte innefattar avkastningsserier som läggs ned under 
undersökningsperioden. Av de fonder som läggs ned under den valda perioden är de 
som underpresterar gentemot jämförelseindex oftast i majoritet. Enligt en 
undersökning på den amerikanske marknaden av Carhart (1997) läggs i genomsnitt 3,6 
% av det totala fondutbudet ned per år. Av dessa fonder har ungefär 80 % gått sämre 
än gruppen med de fonder som överlevt de fem åren som föregår nedläggningen, vilket 
leder till att årsavkastningen överskattats med uppskattningsvis 0,17 % per år i 
genomsnitt (Ibid). Underlåtelse att ta hänsyn till survivorship bias i behandlandet av 
materialet och, i senare skede, analyserandet av resultatet, kan alltså få till följd att 
grunden till slutsatserna undermineras och därmed förlorar i trovärdighet. Förekomst 
av survivorship bias kan också leda till att slutsatser kring exempelvis en tidsseries 
prediktionsförmåga blir annorlunda än om dessa problem inte existerar (Elton et al, 
1996). Ett sätt att minska eller helt undvika problemet med survivorship bias är att 
inkludera samtliga fonder som varit verksamma under perioden för undersökningen. 
En studie som använder detta tillvägagångssätt för urval av datamaterial är Malkiel 
(1995) (se avsnitt 2.7.2).

Easy data bias uppkommer då valet av startår väljs direkt efter en särskilt sällsynt 
händelse inträffat. Marknaden som helhet riskerar vid dessa tillfällen att vara 
undervärderad, vilket leder till att onaturligt hög avkastning kan erhållas i inledningen 
av den studerade perioden (Ilmanen, 2003). Det innebär också ofta att inga ytterligare 
händelser av liknande art uppkommer i datamaterialet, senare under den studerade 
tidsperioden. Hantering eller hänsyn till easy data bias i svenska eller utländska fonder 
saknas ofta eftersom materialet ofta täcker in så långa tidsperioder som möjligt, ofta 
hela fondens livslängd, och dessa tillåts variera. Mångfald av antalet startdatum gör att 
problemet med detta bias minimeras.
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4.4 Persistens

Ett område inom portföljutvärdering som erhållit mycket uppmärksamhet de senaste 
åren med en rad undersökningar som följd är persistens av förvaltares prestationer, det 
så kallade hot hands fenomenet efter en undersökning av Hendricks et al (1993). 
Persistens i en förvaltares prestation syftar i det avseendet på dennas förmåga att
behålla sin prestationsranking utifrån avkastning eller riskjusterad dito relativt andra 
fonder med samma eller liknande klassificering (Hallahan, 1997). Förekomst av 
persistens i avkastningen är viktigt av ett flertal anledningar: förvaltares rykte och 
ersättning är ofta starkt sammankopplat med fondens förmåga att konsekvent uppvisa 
positiv överavkastning; mycket av marknadsföringen av en fond utgår ifrån något eller 
några av de prestationsmått som förekommer och förekomst av (positiv) persistens i 
något av dessa är givetvis ett utmärkt försäljningsargument. Dessutom är historiska 
data ofta ett viktigt kriterium för nya investerares placeringsbeslut (Ibid).

4.4.1 Tidigare undersökningar

Förekomst av persistens är intressant även ur akademiskt synvinkel, framförallt på 
grund av dess samband med marknadseffektiviteten. Många studier som direkt eller 
indirekt är beroende av hypotesen om den effektiva marknaden inkluderar vanligen 
också en undersökning av persistens (se avsnitt 2.7), vilket är ett ytterligare skäl till 
den stora uppmärksamhet som området erhållit. Förekomst av persistens i förvaltarnas 
prestationer är synonymt med prediktionsförmåga, vilket innebär att framtida 
avkastningar i någon mån går att prediktera enbart med hjälp av historiska data. Detta 
är i så fall något som skulle tala emot den effektiva marknadshypotesen, även om den 
knappast på egen hand är tillräckligt för att påvisa motsatsen. (Hallahan, 1997 och Lee, 
2003)

Tidigare undersökningar inom området kännetecknas av inkonsekventa eller till och 
med motstridiga resultat om tendenser till att vissa fonder genomgående presterar 
bättre relativt andra existerar. Ett antal studier (däribland Grinblatt och Titman, 1992 
samt Hendricks et al, 1993) påvisar tendenser till att vissa aktiefonder konsistent 
skapar bättre avkastning över tiden relativt andra fonder. Ett antal undersökningar 
visar dock på raka motsatsen; att inga bevis för förekomst av persistens kan 
säkerställas. Detta är exempelvis resultatet av den undersökning som utförts av Phelps 
och Detzel (1997), som använder en prestationsranking av fonderna som 
utgångspunkt. De motsägelsefulla resultaten kan säkerligen delvis förklaras av 
skillnader i tillvägagångssätt och urval av datamaterial. Det existerar ett flertal metoder 
för att undersöka persistens och som grovt sett delas in i två grupper beroende på 
vilken utgångspunkt och ansats som väljs (Hallahan 1997): Contingency tables
(kontingenstabell/korstabell) och regressionsanalys (se avsnitt 4.4.2). För fler 
undersökning som behandlat persistens, se avsnitt om tidigare undersökningar av 
svenska och utländska aktiefonder samt aktiv/passiv förvaltning (avsnitt 2.7). 
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4.4.2 Metoder

Regressionsanalys är ett användbart verktyg inom många ekonomiska områden, så 
också för att undersöka förekomsten av persistens i en tidsserie. Många tidigare studier 
har utvecklat och applicerat metoder för användandet av regressionsanalys, bland de 
mest kända är Grinblatt och Titman (1992), Hendricks et al (1993) samt Elton et al
(1996). De bygger på att datamaterial delas in i minst två subperioder, varpå den 
föregående tidsperiodens prestationsmått (exempelvis avkastning, riskjusterad 
avkastning eller överavkastning) används som förklaringsvariabel för den aktuella 
tidsperioden i enlighet med ekvation 10 nedan. En signifikant och positiv parameter, 
γ1, indikerar förekomst av positiv persistens, medan en signifikant och negativ 
parameter indikerar negativ persistens. De flesta undersökningar som använt 
regressionsanalys (se exempelvis Elton et al 1996 och Persson, 1998) har använt en 
liknande metodik, där första steget är att beräkna överavkastning, alfa, för den första 
tidsperioden (Elton et al (1996) kallar denna period selection period). Detta mått, pt , 

används sedan som förklaringsvariabel i den regressionsekvation som används för att 
skatta avkastningen, ),,( ttrp  i den nästkommande tidsperioden (performance 

period).

npttttr pptttop ,....1),(),( ,,1,,    (10)

där rp är avkastningen för fond p i tidsperiod t till t+τ och där τ kan varieras till önskad 
tidslängd (Person, 1998). Parametern αpt bestäms ur historiska data och när denna 
metodik applicerats på ett antal på varandra följande tidsperioder för en viss fond 
erhålls en tidsserie med lutningskoefficienter, γ1,t,τ. Det förväntade värdet av 
koefficienten som implicerar att det inte finns någon persistens i datamaterialet är noll. 
I denna metod används alltså rullande tidsperioder, där längden på serien och valet av 
tidsperioder är det som framförallt skiljer olika undersökningar åt. Hallahan (1997) 
använder en metodik där han håller första tidsperioden konstant och varierar den 
nästkommande. Vanligast är annars att dela upp materialet i endast två subperioder 
med eller utan hänsyn till trender i avkastningen, där metodiken är principiellt 
densamma som redovisats ovan.

Den andra av de vanligaste metoderna som används för att påvisa persistens är 
contingency tables, där tidsserien delas in i kortare tidsperioder och fonderna därpå 
rankas utifrån något prestationsmått inom varje delperiod. Den enklaste varianten 
kallas winner/loser contingency tables där fonderna delas upp i två grupper: Fonder 
som presterat över genomsnittet benämns vinnare och vice versa (Lee 2003). Betraktat 
över två tidsperioder kan sedan fonderna delas in i fyra grupper: WW, LL, WL eller 
LW beroende på utfallet i de två på varandra följande tidsperioderna (se Figur 7).
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Period t+1
Winner Loser

Winner WW WLt

Loser LW LL

Figur 7: Winner/Loser contingency table (Lee, 2003)

En fond som presterat över genomsnittet två tidsperioder i följd definieras som en WW 
och på samma sätt klassificeras en fond som underpresterat mot medel två perioder i 
följd som LL och så vidare. Det är just dessa två fall, WW och LL, som indikerar 
persistens. Utifrån detta resultat kan sedan olika typer av statistiska test utföras 
beroende på vilket av fallen som anses mest intressant. Malkiel (1995) använder 
exempelvis en test som visar proportionen repeat winners (WW) mot winner-losers
(WL), som är intressant för att studera om det är troligt att skickliga fondförvaltare 
kommer att upprepa sin prestation i den nästkommande tidsperioden. Signifikansen av 
proportionen WW gentemot (WW+WL) undersöks då med ett binomialtest av 
testvariabeln Z:

)1(/)( qnpnpyZ  (11) 

med sannolikheten för en repeat winner, q = 0,5, y antalet repeat winners (WW) och n
är antalet repeat winners och winner/losers (WW+WL). För ett stort antal 
observationer kan testvariablen Z approximeras som normalfördelad med väntevärde 
noll och standardavvikelse ett (Blom, 2001). Ett q värde över 50 % och Z värde över 0 
indikerar positiv persistens i fondens avkastning, och på motsatt sätt för förekomst av 
negativ persistens. 

En annan och något vidare variant av undersökning med contingency tables är att 
studera antalet repeat winners och repeat losers i förhållande till antalet fonder som 
växlar mellan de två grupperna, WL och LW (Lee 2003). Testet (vars metod används 
av bland annat Goetzmann och Ibbotson (1994)) är vidare än det föregående i den 
bemärkelsen att det undersöker förekomsten av persistens både för förvaltare som 
över- respektive underpresterar gentemot genomsnittet, istället för att bara studera om 
de som överpresterar upprepar sig eller inte. Testvariabeln kallas i litteraturen 
omväxlande för odds ratio (Christensen, 1990), alternativt Cross-Product Ratio (CPR) 
(Fienberg, 1980) och definieras som (WW*LL)/(WL*LW). Ett värde på denna 
variabel lika med ett stödjer hypotesen att avkastningen mellan olika tidsperioder är 
okorrelerade. På samma sätt indikerar ett värde större än ett persistens, medan ett 
värde signifikant mindre än ett påvisar motsatsen. Slutligen kan även persistens 
undersökas genom ett Chi-2 test, som är det mest kraftfulla och robusta av de 
existerande testen (Carpenter och Lynch, 1999). Detta test är dock det mest invecklade 
att tillämpa och Chi-2 värdena är endast tolkningsbara asymptotiskt, varför materialet 
måste justeras för potentiell förekomst av small sample bias (Lee 2003). 



Teoretisk referensram

35

Alternativa till att dela upp materialet i endast två grupper existerar givetvis. En 
metodik som används av Carhart (1997) är att dela in materialet i percentiler (10 lika 
stora grupper) och betrakta förflyttningar mellan dessa. Resultatet av en sådan 
undersökning är oftast lättast att tolka grafiskt, exempelvis i form av staplar över 
ackumulerade förflyttningar. Carhart (1997) använder sig dock i likhet med övriga 
studier av det här slaget inte av något statistiskt mått för att verifiera eller förkasta 
hypotesen om förekomst av persistens i materialet.
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5 Problemanalys

Problemanalysen väver ihop problembeskrivningen med den teori som presenterats. 
Avsnittet beskriver hur datamaterialet samlades in och behandlades samt motiverar
de tillvägagångssätt som används i de olika delundersökningarna. Resultaten av 
undersökningarna presenteras i nästkommande avsnitt tillsammans med tolkningar 
och en diskussion kring dess betydelse. 

5.1 Framtagande av datamaterialet

Som benchmark index för emerging markets kommer MSCI EM att användas i denna 
studie. Detta index har valts eftersom det är vida accepterat, för utförligare diskussion 
kring index och emerging markets se avsnitt 2.6 (om index speciellt 2.6.5). Valet blir 
viktigt eftersom i stort sett samtliga resultat från undersökningen är relativa mot det 
index vi använder och inte nödvändigtvis är allmängiltiga för emerging markets som 
helhet. Ett bra val av index som beskriver emerging markets på ett så korrekt sätt som 
möjligt gör dock att vi med större säkerhet kan generalisera resultaten i de fall det är 
önskvärt.

De databaser med fondstatistik som används i denna studie har köpts in från företaget 
Moneymate11. Statistiken för fonderna och MSCI EM inkluderar avkastningsserier och 
är baserad på NAV-kurser på månadsbasis. Målet är att det datamaterial som används 
ska inkludera samtliga globala aktiefonder som har varit tillgängliga för en svensk 
investerare under perioden (motsvarar målgruppen i Figur 8 nedan). Detta grundar sig 
på att uppdragsgivaren har sin verksamhet i Sverige, varför denna inriktning blir den 
mest naturliga. I den riskklassificering av olika typer av fonder som återfinns i figur 3 
(i avsnitt 2.2) placerar sig globala aktiefonder mitt på skalan. En global emerging 
markets fond är dock mer riskfylld än globala aktieportföljer på andra marknader 
eftersom den uppvisar högre volatilitet. Därför skulle det i realiteten inte vara helt 
obefogat att justera upp globala tillväxtmarknadsfonder något på denna skala.

Urvalet av data för att möjliggöra en undersökning sedd från en svensk placerares 
synvinkel består av två databaser som innehåller aktiefonder registrerade i Sverige 
respektive offshore12 (motsvarar urvalsramen i Figur 8). För att säkerställa materialets 
kvalitet samt att det uppfyller de krav som ställs för statistiska undersökningar har 
materialet rensats innan undersökningen startade. Hur denna rensning gått till beskrivs 
nedan.

                                             
11 Moneymate är ett oberoende fondstatistikföretag som får sin data direkt från fondbolagen. För mer 
information om Moneymate, se deras hemsida http://www.moneymate.se
12 En offshore fond kan något förenklat förklaras som en fond som är registrerad i ett annat land än vad den 
erbjuds till investering på (Morningstar, 2006).
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Då utvärdering av fondernas prestationer till stor del baseras på jämförelser med index, 
är det ytterst viktigt att fonden är korrekt klassificerad och har MSCI EM som sitt 
jämförelseindex. I denna studie har en sådan bedömning till stor del baserats på 
fondens samvarians med MSCI EM, men hänsyn har även tagits till andra faktorer. 
Processen att säkerställa materialets kvalitet har utförts i ett antal steg.

I det första steget i denna process har en undre tillåten gräns på korrelationen mellan 
respektive fond och MSCI EM på 0,7 bestämts. De fonder som har en lägre 
samvariation med MSCI EM har alltså bedömts använda, eller bör åtminstone 
använda, ett annat jämförelseindex. För att kunna använda tidsserierna i statistiska 
undersökningar samt ge säkrare värden har en gräns på deras längd bestämts på minst 
19 observationer eller strax under 2 år. För att ytterligare säkerställa datamaterialets 
kvalitet har en okulär inspektion av avkastningsserierna utförts. Inspektionen har 
genomförts i tre etapper. Först har fondernas namn kontrollerats för att rensa bort 
serier som trots hög korrelation med MSCI EM uppenbart är felklassificerade. 
Exempel på detta är fonder med alltför hög andel räntebärande papper eller med en 
inriktning som inte kan klassificeras som global. Den höga korrelationen med MSCI 
EM kan i dessa fall delvis förklaras med att dessa fonder specialiserat sig på 
undermarknader till den globala och dessa marknader kan ha en hög samvarians med 
MSCI EM under vissa tidsperioder. På motsatt vis har de fonder som uppenbart har 
MSCI EM som jämförelseindex, men har en korrelation precis under det gränsvärde vi 
satt upp tagits med i undersökningen. Den låga korrelationen med MSCI EM kan då 
bero på andra faktorer, som exempelvis högt eller lågt betavärde, än att fonden är 
felklassificerad. 

Som ett sista steg i utrensningen av materialet har förekomst av dubbletter letats upp 
och åtgärdats. Dubbletter kan uppstå dels om en fond finns registrerad både i Sverige 
och offshore samt i de fall fonden finns registrerad i flera varianter inom respektive 
databas. Dessa fonder har ofta identiska eller nästintill identiska innehav, med 
skillnader endast i in- och utflöden till fonden. Skillnaderna uppkommer om fonden 
finns i flera varianter som är tillgängliga för olika typer av investerare (exempelvis 
institutioner eller privata investerare). Då avsikten är att studera hur väl förvaltarna 
lyckas med sina placeringar och innehav har dubbletter av detta slag tagits bort. Den 
fond av dubbletterna som behållits har primärt varit den med flest observationer eller i 
andra hand utifrån något annat kriterium13 som anses bäst lämpat i det specifika fallet. 
Dessa beslut har skett i samråd med vår handledare på LFAB. Det existerar givetvis 
även fall där företag har flera fonder som använder MSCI EM som jämförelseindex i 
sitt utbud, men där dessa har olika strategier och därmed karaktäristik. Ofta har dessa 
fonder olika förvaltarteam, varför vi har valt att se dessa fonder som separata trots att 
de tillhör samma företag. Detta utgör undantag till den mer allmänna definitionen av 
förvaltare som gjorts tidigare i avsnitt 2.2. Slutligen har avkastningsserierna återigen 
undersökts manuellt för att upptäcka förekomst av luckor i materialet. I dessa fall har 

                                             
13 Andra kriterium som valts ifrån är exempelvis fondens valutakurs, typ av avkastningsserie (inklusive eller 
exklusive återinvesteringar exempelvis) samt om någon av dubblettserierna innehåller luckor.
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serierna kompletterats med ny data, eller avkastningen approximerats baserat på 
aktuell series karaktäristik och avkastning på index. 

De urvalskriterier som använts för att skapa nettogruppen (den grupp av fonder som 
kommer att användas fortsättningsvis i studien) av datamaterial lider av viss 
undertäckning. Med detta menas att alla fonder som ingår i målgruppen inte finns med 
i nettogruppen. De fonder som främst saknas är de som startat sin verksamhet under de 
två senaste åren samt de som försvunnit under perioden. Övertäckningen av fonder, det 
vill säga att det finns fonder med i undersökningen som har ett annat jämförelseindex, 
borde vara minimal efter att de olika stegen av kontroller och utrensning genomförts 
på datamaterialet. Rensningen gav den nettogrupp av fonder som kommer att användas 
i denna studie, se Figur 8.

Figur 8: Beskrivning av urvalsprocessen (egen bearbetning av Lekwall och Wahlbin (2001))

Totalt består gruppen av 106 fonder från 75 olika bolag med varierande längd på 
dataserierna under perioden 1988-01-01 till 2006-06-30. En sammanställning över 
samtliga fonder med tillhörande statistik kan ses i sin helhet i bilaga 2. Alla fonder 
finns tillgängliga på periodens slutdag 2006-06-30. Detta ger upphov till att 
undersökningens resultat kommer att lida av survivorship bias, se avsnitt 4.3, och 
förmodligen borde därför medianförvaltarens resultat i denna studie justeras ned något. 
Detta motiveras med att de fonder som försvinner under perioden ofta presterar sämre 
än medianförvaltaren (Persson, 1998). Problemet med easy data bias (avsnitt 4.3)
minskas när serierna har varierande längd under samma period, varför detta problem 
bör anses vara minimalt för denna studie då varierande längd på tidsserierna används.
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Datamaterialet till undersökningen har kompletterats med serier för riskfri ränta, andra 
indexserier samt valutakurser. All kompletterande data har inhämtats från databasen 
Ecowin. Den riskfria räntan har approximerats via svenska 3-månader 
statskuldsväxlar, vilket motiveras med att fonder i denna undersökning är tillgängliga 
på den svenska marknaden och svenska statsskuldsväxlar med kort löptid är det 
närmaste man som svensk placerare kommer en riskfri ränta.

5.2 Betas stabilitet över tiden

Tidigare har antagits att en fond behåller samma inriktning och förvaltare över hela 
tidsperioden, se avsnitt 2.2. Följden av detta blir att vi kan utvärdera fonden över hela 
tidsperioden, vilket underlättar många av de undersökningar som genomförs. Trots 
detta är det långt ifrån säkert att fondens betavärde är stabilt över tiden, något som i så 
fall får påverkan på många av resultaten. En del av resultaten kan i sådana fall bli 
bättre om tidsperioden för utvärderingen begränsas något. Framförallt framtagningen 
av Jensens alfa samt den delen av persistens undersökningen som innefattar Jensens 
alfa påverkas, eftersom beta i dessa båda fall har en central roll (se avsnitt 4.1 och 4.4). 
En studie över hur beta varierar över tiden för de olika fonderna bör därför 
genomföras. 

Tillvägagångssättet som valts för att göra detta är att skatta fram beta för den första 
möjliga tidsperioden för respektive fond och sedan rulla denna skattning framåt en 
period (månad) i taget. Med en skattningslängd på ett år blir den första möjliga beta-
skattningen för varje fond ett år efter respektive startdatum. Valet av skattningslängd 
motiveras av att det är en vanligt använd tidsperiod, samt att vi, på grund av att vi 
testar just betas stabilitet över tiden, inte velat ha en alltför lång period. Längden på 
skattningsperioden hänger ihop med vilken tidsperiod en placerare väljer att skatta på, 
och borde därför också vara starkt sammankopplad med investeringshorisonten, se 
avsnitt 5.6 nedan för en diskussion kring detta. Längden på skattningsperioden behålls 
sedan över hela seriens längd, det vill säga när vi rullar tidsperioderna framåt flyttas 
hela perioden framåt ett steg och förlängs alltså inte. Med denna metodik erhålls en 
tidsserie över betas utveckling över tiden för varje fond. 

En okulär inspektion av materialet är det första steget i att studera stabiliteten och 
indikerar också att många fonders beta varierar ganska kraftigt sett över en längre 
period. Avvikelserna verkar däremot inte vara slumpmässiga i sin natur, varför måttet 
fortfarande har ett förklaringsvärde. Detta är en mycket viktig iakttagelse för 
fortsättningen eftersom det i så fall leder till att beta kan inkluderas i utvärderingar och 
modeller framöver. Två mått tas fram för att testa påståendet att fondens beta är stabilt 
över tiden: betas standardavvikelse och differensen mellan det högsta respektive lägsta 
beta som skattats fram under perioden. Det är framförallt stora skillnader under längre 
perioder som är av intresse, eftersom detta indikerar att fonden delvis haft en 
annorlunda inriktning under delar av perioden. 
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Genomsnittliga betavärden för hela tidsperioden åskådliggörs i Figur 9 nedan. Tydligt 
är att betavärdena varierar kraftig fram till och med ett brytdatum varefter de 
stabiliseras efter hand. Betavärdena varierar över hela tidsperioden men variationerna 
verkar ha en tendens att hålla sig kring ett målvärde senare i perioden. Stabilare 
betavärden senare i perioden hänger naturligtvis också ihop med att antalet fonder ökar 
och detta samband kan också erhållas ur Figur 9. Var brytdatum för när beta blir mer 
stabilt bör placeras är av naturliga skäl svårt att avgöra helt visuellt, vår bedömning är 
att det verkar ligga någonstans i spannet mellan år 1993 och 1996.

Betas stabilitet över tiden
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Figur 9: Betas stabilitet över tiden för några av de fonder med längst livslängd.

Stora skillnader i beta gör att de slutsatser man kan göra ur undersökningar där denna 
faktor ingår minskar. Det är därför intressant att studera subperioder där beta är stabilt. 
Nedan presenteras resultat från undersökningen på hela tidsperioden respektive två 
subperioder (Tabell 1). Då det framförallt är fonder med längre livslängd som löper 
risk att ha stora skillnader i beta, presenteras resultatet enbart för fonderna med längst 
livslängd. Att inkludera endast dessa fonder är mest naturligt då avsikten är att studera 
skillnaden mellan perioderna och fonderna med kortare livslängd inte existerar under 
denna period. Därför bör de heller inte inkluderas i undersökningen av betas stabilitet 
under den här perioden.
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Std.av.
(medelvärde,
alla fonder)

max - min
 (medelvärde, 
fonder med n 
≥ 150)

Hela tidsperioden
12,90% 0,908

Subperiod 1(Från och 
med 1994-01)

11,81% 0,653

Subperiod 2 (Från och 
med 1996-01-01)

11,75% 0,621

Tabell 1: Betas stabilitet över tiden.

De två subperioderna börjar 1994 respektive 1996 och slutar 2006-06-30. Startdatumet 
motiveras med att många av de längre fonderna, som bland annat åskådliggjordes i 
Figur 9 ovan, uppvisar stora skillnader på betavärden skattade under perioden 1988 till 
och med ungefär 1994 jämfört med dem som skattats under senare år. Som synes är 
det relativt stor skillnad på resultat för hela perioden och subperiod 1. Skillnaden 
mellan subperiod 1 och 2 är däremot mycket liten. Resultatet att vi erhållit en stor 
skillnad på max-min differensen mellan hela tidsperioden och subperiod 1, indikerar 
instabila betavärden för hela tidsperioden, men att detta problem avhjälps något när 
den första perioden (1988-1994) exkluderas. På samma sätt indikerar en liten skillnad 
mellan subperiod 1 och 2 att skillnaderna avtar efter 1994 och beta blir mer stabilt. 
Denna slutsats förstärks också av en manuell okulär inspektion av materialet. 

Slutligen konstateras alltså att fondernas samlade betavärden knappast kan anses vara 
stabila sett över hela tidsperioden. Från och med år 1994 uppvisar däremot beta mindre 
inbördes skillnader och de avvikelser som existerar verkar vara mer systematiska i sin 
natur, det vill säga avvikelserna rör sig kring ett fixt värde. Detta värde kan därmed ses 
som riktvärdet på beta och fonden bör därför ha haft en likartad strategi sett över hela 
denna period, vilket också bekräftas av den förvaltarundersökning som utförts och som 
sammanfattas i avsnitt 6.5. Slutsatsen blir därför att beta kan användas i de olika 
delundersökningarna fortsättningsvis, men tidsperioden 1988-1994 kommer då att 
utelämnas.

5.3 Fonderna överavkastning i förhållande till aktiv risk

Den första delen i att besvara denna studies syfte är att studera sambandet mellan en 
förvaltares aktiva risk och dennes överavkastning gentemot jämförelseindex. För 
framtagningen av båda dessa mått är valet av jämförelseindex centralt, se avsnitt 2.6.5 
för en diskussion kring detta. Med den rensning som beskrivits i avsnitt 5.1 försöker vi 
bland annat säkerställa att de fonder som utvärderas använder MSCI EM som 
jämförelseindex. Aktiv risk tas fram i enlighet med den definition som presenterades i 
avsnitt 2.4 (ekvation 2), där avkastningarna representeras av fond i och MSCI EM:s 
respektive avkastningar för varje period under fondens livslängd. Varje fond i 
datamaterialet erhåller därmed ett värde på aktiv risk som bör sättas i relation till den 
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överavkastning förvaltaren skapat. Den aktiva risken uttrycks på årsbasis och beräknas 
för hela tidsperioden. För jämförelsen med överavkastningen behöver även detta mått 
utryckas på lämpligt sätt och på årsbasis. Vi söker alltså ett så rättvisande medelvärde 
som möjligt på överavkastningen utryckt på årsbasis. Valet av medelvärde baseras på 
vilken typ av material och undersökning det är frågan om (se avsnitt 4.2). I detta fall är 
det historiska data som ska användas vilket motiverar användandet av geometriskt 
medelvärde. Detta medelvärde tar även hänsyn till ränta-på-ränta effekt, något som är 
önskvärt då detta representerar den faktiska överavkastningen en placerare kan erhålla 
via en investering i en viss fond över en viss tidsperiod. Nästa steg blir att undersöka 
om den aktiva risken kan förklara fondens överavkastning.

Ett vanligt sätt att studera samband mellan en förklarande och en beroende variabel är 
att utföra en enkel linjär regression. Utifrån förklaringsvärdet för hela uttrycket samt 
förklaringsvariabelns signifikans kan slutsatser kring förhållandet mellan dessa båda 
variabler dras. En regressionsanalys är dock ett relativt trubbigt verktyg då det endast 
tar hänsyn till det totala sambandet (exempelvis linjärt eller kvadratiskt beroende på 
val av modell), och inte till att olika grupperingar av aktivt risktagande kan (och bör) 
uppvisa skillnader i resultat. Förutom medianen för överavkastningen existerar även 
andra aspekter som kan vara av intresse att studera. Spridning på förvaltarnas 
prestationer samt högsta och lägsta värden inom en viss aktiv riskgrupp är exempel 
detta.

För att åskådliggöra relationen mellan det aktiva risktagandet hos förvaltarna och 
överavkastningen kommer sambandet att dels plottas när regressionerna utförs, dels 
kommer en gruppering av förvaltarna att skapas baserat på grad av aktiv risk. Samtliga 
förvaltare inom vissa gränsvärden för aktiv risk kommer alltså att grupperas och 
analyseras som en entitet. Med detta tillvägagångssätt undviks en del av de 
tillkortakommanden som en studie baserat enbart på en regressionsanalys ger upphov 
till. Regressionsanalys används här alltså mer som ett kompletterande verktyg till 
gruppindelningen snarare än tvärtom. Enligt avsnitt 2.4 är det också önskvärt att 
förvaltare med samma inriktning och riskmandat jämförs med varandra, vilket uppnås 
genom indelning i grupper. 

Gränserna mellan de respektive grupperna har varit något flexibel, i syfte att skapa en 
så jämn fördelning i antalet fonder över grupperna som möjligt. Samtidigt är det 
önskvärt att grupperna inte får alltför små intervall av aktiv risk samt att inte alltför 
många grupper skapas. Antalet grupper bör vara tillräckligt många för att inte begränsa 
sina observationer av resultatet till att endast kunna urskilja variationer utan även 
möjliggöra att trender i materialet kan observeras. Speciellt intressant är det att se om 
medianen för överavkastningen varierar mellan olika grupper och om det finns några 
tendenser till ökning eller minskning beroende på aktivt risktagande. Utifrån antalet 
fonder (106) och spridningen på den aktiva risken i materialet har bedömningen gjorts 
att fyra grupper ansetts tillräckligt och ett för denna studie lämpligt antal. Fyra grupper 
ger oss möjlighet att observera trender mellan grupperingarna samtidigt som varje 
grupp innehåller tillräckligt många fonder. Detta faktum gäller även fast antalet fonder 
i respektive grupp varierar något, vilket beror på att gränserna mellan grupperna 
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baseras på absoluta värden på den aktiv risken och inte rangordning (vilket hade givit 
en perfekt indelning med avseende på antalet fonder i varje grupp). Skälet till att detta 
angreppssätt valts är framförallt för att det bedömts vara bättre att inte variera 
gränsvärdena mellan olika delundersökningar. Med denna metodik kan samtliga 
resultat (i form av boxplottar14 och diagram) jämföras direkt, utan att hänsyn till 
individuella skillnader i gruppindelningen behöver tas. Dessutom medför denna metod 
för indelning att det blir tydligare (större) skillnader mellan fonder som ligger på 
gränsen mellan olika grupper.

5.4 Tidsperiodernas inverkan på överavkastningen

Utifrån avkastningsserien för MSCI EM under hela perioden för undersökningen har 
två tidsperioder med skilda utvecklingar identifierats (se Figur 10 nedan). Den första 
perioden börjar i januari 1994, slutar i mars 2003 och representerar en period med 
volatila men totalt sett stillastående kurser (sett över hela perioden). Den andra fasen
representerar en expansion under perioden april 2003 till och med juni 2006. Tanken 
med uppdelningen är, precis som beskrivits i kapitel 3, att studera om förvaltarna 
lyckas bättre under olika tidsperioder och om deras prestationer påverkas av hur 
marknaden som helhet har gått. Dessvärre har ingen tillräckligt lång period med 
recession och dessutom tillräckligt antal fonder kunnat identifieras, vilket motiverar 
valet av den längre tidsperioden, tidsperiod 1 i Figur 10 nedan. Denna period 
innehåller kortare perioder med recessioner.
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Figur 10: Indelning av MSCI EM i subperioder (egen bearbetning av Ecowin (2006)).

                                             
14 Svensk översättning vanligen lådagram (Blom, 2001). En boxplot (lådagram) åskådliggör spridningen genom 
att markera vilka gränser 90, 75, 25 respektive 10 % av urvalet håller sig inom. Se figurer i nästkommande 
avsnitt (avsnitt 6). 
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Den första delen av tidsserien (perioden januari 1988 till och med december 1993) har 
av flera skäl valts bort då indelning i kortare tidsperioder gjorts, framförallt beroende 
på ett alltför litet urval av fonder under denna period. Dessutom uppvisar denna period 
stadigt stigande kurser, ett fenomen som redan fångats upp och representeras av den 
senaste tidsperioden (där ett betydligt större urval av fonder också finns tillgängligt). 
Som ett tredje argument för att denna tidsperiod exkluderats är som tidigare diskuterats 
skillnader i fondernas beta jämfört med resterande tidsperiod, se avsnitt 5.2. 
Metodiken och tillvägagångssättet för respektive delperiod är detsamma som för hela 
tidsperioden, det vill säga förvaltarnas delas in i grupperingar baserat på grad av aktivt 
risktagande och bedöms utifrån överavkastning gentemot index.

5.5 Jensens alfa

Förvaltarnas prestationer kommer som komplement till metoderna som beskrivits i 
avsnitt 5.3 att utvärderas utifrån Jensens utvärderingsmått. Detta är ett riskjusterat 
utvärderingsmått varför ingen egen indelning i riskklasser behöver göras för denna del 
av studien. Riskjusteringen består i att hänsyn tas till fondens betavärde. Jensens 
utvärderingsmått är ofta använt i undersökningar som liknar denna, se avsnitt 2.7 om 
tidigare undersökningar samt avsnitt 4.1 om Jensens alfa, vilket motiverar ett 
användande av måttet i denna studie. Valet av Jensens alfa som utvärderingsmått 
baseras även på att det är ett absolut mått, vilket är lämpligt för denna studie där vi vill 
jämföra fondernas prestationer med en absolut punkt (i form av index). Utgångspunkt 
för denna undersökning är ekvation 7 från avsnitt 4.1,

  jtFtMtjjFtjt RRRR  ~~~    

där Rjt är avkastningen för den studerade fonden, RF är avkastningen för den riskfria 
räntan, approximerat via den svenska 3-månaders statsskuldsväxeln, och marknadens 
avkastning RM motsvaras av MSCI EM. Valet av dessa approximationer har tidigare 
diskuterats i avsnitt 5.1.

Varje fonds alfavärde bestäms genom en linjär regressionsanalys mellan Rj-RF och RM-
RF. När vi använder Jensens alfa som utvärderingsmått antar vi att fondens betavärde
är konstant under hela den studerade perioden. Resultaten från avsnitt 5.2 tyder dock 
på att de fonder som har funnits före 1994 har betavärden som är mindre stabila under 
de första åren. Detta får konsekvenser för resultatens betydelse och användbarhet. För 
att undvika det problemet bestäms alfavärden för samtliga fonder för perioden 1994 till 
2006-06-30 eller för de kortare tidserierna för hela deras respektive längd. Att 
betavärden varierar mellan olika perioder kan även bero på att förvaltarens strategi är 
att ändra betavärdet utifrån förväntningar om hur marknaden som helhet kommer att 
utveckla sig, se avsnitt 2.5.2 om market timing. Men precis som Jensen (1968) hävdar 
kan man tillåta en viss grad av variation så länge som denna sker systematiskt kring 
något medelvärde som förvaltaren har mandat för, se avsnitt 4.1 och avsnitt 2.2. 
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Datamaterialet i denna studie verkar uppfylla detta från och med 1994 och framåt, se 
avsnitt 5.2. Jensens alfa bestäms även för de delperioder som beskrivs i avsnitt 5.4 för 
att ytterligare kunna bedöma förvaltarnas prestationer under olika 
marknadsförhållanden.     

För att kontrollera hur bra värden regressionsanalyserna ger undersöks statistiken för 
ett stickprov av fonderna mer noggrant. Stickprovet innehåller de fonder som har 
alfavärden mest skilda från noll både positivt och negativt samt de fonder som utgör 
gränserna i ett boxplot diagram. Det mest intressanta i denna undersökning är om 
värdet på alfa är signifikant skilt från noll samt om regressionsanalysen ger ett 
tillförlitligt resultat. För att kontrollera det analyseras alfavärdets signifikans med hjälp 
av dess P-värde15 samt regressionsanalysens förklaringsvärde (R2)16.

5.6 Persistens i förvaltarnas prestationer

De olika metoder som existerar för att mäta persistens finns återgivna i avsnitt 4.4.2. 
En litteraturundersökning i ämnet visar att de flesta undersökningar som gjorts har 
relativt stora variationer i de modeller som skapats utifrån metoderna. En anpassning 
av rådande modeller utifrån kriterier som exempelvis vilket datamaterial som 
behandlas, vad syftet med studien är och så vidare, verkar alltså vara lämpligt. För 
denna undersökning, där ett av syftena är att utvärdera förvaltarnas prestationer och 
förekomst av persistens i dessa, har därför anpassningar av de metoder som 
presenterades i avsnitt 4.4.2 gjorts. Som beskrivits i avsnitt 4.4.2, kan metoderna grovt 
sett delas upp i två huvudtyper: regressionsanalys och contingency tables. I detta 
examensarbete kommer båda dessa metoder att användas, i syfte att få en så 
rättvisande bild som möjligt över persistensen. Genom att jämföra resultatet utifrån 
undersökningar utförda med olika metodik minskas sannolikheten för att fel uppstår på 
grund av bristfälliga eller felaktiga modeller. Det anses speciellt viktigt att använda 
flera olika modeller för test av persistens då det, som vi tidigare noterat, inte existerar 
någon metod som är erkänt best-practice. Dessutom ger regressionsanalysen en mer 
generell bild över förekomst av persistens, medan contingency tables kan anpassas till 
att undersöka precis den del av materialet som anses mest intressant.

I avsnitten 5.6.1 och 5.6.2 beskrivs hur vi valt att applicera de befintliga metoderna 
inom respektive huvudtyp för att det ska vara så bra anpassat som möjligt till denna 
undersökning. Båda metoderna kräver att datamaterialet delas upp i ett antal fasta 
tidsperioder, alternativt att rullande tidsperioder används. För varje test behövs två 
tidsperioder, den första perioden har benämnts skattningsperiod och den andra, tillika 
den nästkommande, har benämnts resultatperiod.

                                             
15 P-värdet anger sannolikheten för att nollhypotesen för variabelvärdet håller.
16 R2-värdet beskriver hur stor del av beroendevariabeln som förklaras av regressionsanalysen. Ett uttryck som 
helt förklarar värdet på beroendevariabeln har per definition ett R2-värde på ett.
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Antalet tillgängliga fonder för varje period varierar givetvis, eftersom fonderna har 
olika lång historik. Ett krav som ställts för att en fond ska ingå i en tidsperiod är att 
historik på avkastningen finns tillgänglig för hela den aktuella perioden. För den första 
perioden innebär detta exempelvis att alla fonder som finns tillgängliga per 1994-01-
01 ingår. 

5.6.1 Tvärsnittsregressionsanalys

Vid tvärsnitts (cross-sectional) regression hålls tiden konstant och istället utförs 
regressionen tvärs över alla fonder. För att mäta persistensen för fonderna låter vi 
avkastningen i resultatperioden för varje fond vara beroendevariabel och avkastningen 
i skattningsperioden vara förklaringsvariabel. För skattningsperioden har en längd om 
12 månader ansetts lämplig. Detta har bedömts vara en tillräckligt lång period för att 
enstaka avvikande perioder inte ska få alltför stor inverkan på hela skattningen. En 
annan fördel med en längre tidsperiod är att sannolikheten att få bra förklaringsvärden 
vid regressionen för att ta fram alfa troligtvis ökar med fler observationer. En nackdel 
med en längre period är dock att antalet möjliga tidsperioder och utbudet av fonder att 
studera minskar. I avvägningen mellan dessa aspekter ansågs 12 månaders längd på 
skattningsperioden vara bäst för denna studie. 

Det är fullt möjligt att olika investeringshorisonter kan ge skilda resultat då man mäter 
persistens. Därför är valet av resultatperiodens längd mycket central. De flesta 
förvaltare utvärderas på årsbasis av kapitalförvaltare (Länsförsäkringar, 2006), varför
en tolv månaders resultatperiod valts som referenslängd. För att få en uppfattning av 
hur detta val påverkar resultatet har vi även valt att inkludera undersökningar med en 
investeringshorisont på 6 respektive 24 månader. Beroende på utfallet av dessa 
undersökningar kan det bli aktuellt att gå vidare med ännu längre eller kortare 
horisonter. Samtliga investeringshorisonter inleds direkt efter respektive
skattningsperiods slut. 

Den första skattningsperioden startar som tidigare nämnts 1994-01-01 och avslutas 
följaktligen 1994-12-31. Skälet till att ett så pass sent startdatum valts är framförallt 
för att få med tillräckligt många fonder i urvalet men även den första periodens 
karaktäristik av volatila kurser, något som kan ge osäkrare resultat för undersökningen
av persistens. I fall som dessa där Jensens alfa används i undersökningarna får även 
betas stabilitet betydelse, vilket är ytterligare ett skäl till att ha startdatum vid 1994, se 
diskussionen kring betas stabilitet i avsnitt 5.2. 

Skattningsperioden används för att erhålla ett mått på prestationen i form av Jensens 
alfa för varje fond och tidsperiod i urvalet. Första observationen på alfa är januari 1995 
som har hela 1994 (perioden januari 1994 till och med december 1994) som 
skattningsperiod. Skattningsperioderna rullar sedan framåt en observation (månad) i 
taget med samma metodik som då beta skattades tidigare (avsnitt 5.2). För 
referenslängden på skattningsperioden (12 månader) används det första alfa som 
skattats fram som förklaringsvariabel för alfa skattat 12 månader senare (det trettonde i 
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ordningen), alfa nummer två som förklaringsvariabel för det fjortonde i ordningen och 
så vidare. Finns det något förklaringsvärde för tidigare avkastningar i att prognostisera 
framtida dito, bör lutningskoefficienten för förklaringsvariabeln (tidigare alfa) vara 
signifikant skilt från noll. Tillvägagångssättet som beskrivits ovan ger oss totalt 138 
skattade alfa, och 126 lutningskoefficienter för referenslängden (eftersom de kortaste 
tidsserierna inte kan användas till prognostisering). Dessa koefficienter kan sedan 
aggregeras för att bilda ett medelvärde på lutningen och signifikanstest kan utföras 
med testvariabeln,

n

Medel
t

rnaefficienteLutningsko

rnaefficienteLutningsko


)0( 

 (12)

där n är antalet koefficienter (126 i denna undersökning) och rnaefficienteLutningsko betecknar 

standardavvikelsen för samtliga lutningskoefficienter. Ur tabell för t-test erhålls en 
procentsats på graden av säkerhet att koefficienterna totalt sett kan anses vara skilda 
från noll. 

För varianterna med 6 respektive 24 månaders investeringshorisonter skattas nya 
tidsserier med alfa fram under respektive längd. Alfavärden från dessa serier används 
sedan som beroendevariabel och regression utförs mellan dessa och alfavärden 
skattade för 12 månader horisont (precis som tidigare). Läsaren kanske noterar att 
valet av Jensens alfa som både förklarings- och beroendevariabel i denna studie skiljer 
sig mot metoden som presenterades i avsnitt 4.4.2, istället används ekvation 13 nedan.

nptptpttotp ,....1,,,1,1,   (13)

Vi använder oss alltså av alfavärdet för tidsperiod t+1 som beroendevariabel och 
motsvarande för tidsperiod t som förklaringsvariabel. Tillvägagångssättet för att 
uppskatta persistensen är detsamma oavsett val av prestationsmått med den enda 
skillnaden att vi alltså använder oss av Jensens alfa även som prestationsmått i 
resultatperioden, likt den metodik Zamanian (1997) använder sig av (se avsnitt 2.7.1). 
Detta mått har klara fördelar gentemot ren överavkastning eftersom det är ett 
riskjusterat mått. Det kan därför med fördel användas då inriktningen på fonden är 
likartad och beta är relativt stabilt över tiden (uppvisar endast systematiska skillnader 
runt ett fixt målvärde). Enligt avsnitt 5.2 uppvisar beta just sådana skillnader och har 
därmed ett förklaringsvärde över tiden. Därför är ett mått som Jensens alfa, som tar 
hänsyn till detta, att föredra framför ett som inte gör det. 

5.6.2 Contingency tables

En ytterligare undersökning av persistensen med en alternativ metodik har delvis 
motiverats ovan. Förutom de skäl som tidigare angivits möjliggör en alternativ 
undersökning också för korrigeringar för saker som kan tänkas påverkat resultatet 
otillbörligt, då metodiken med regressionsanalys användes. Vi har gjort korrigeringar i 
denna modell i syfte att minska problemen med autokorrelation och val av 
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prestationsmått. Autokorrelationen mellan de lutningskoefficienter som tagits fram kan 
vara ett problem, eftersom de i förlängningen byggs upp av samma avkastningar. Ett 
avvikande värde får direkt påverkan på flera skattade alfa och därmed indirekt på flera 
lutningskoefficienter. Detta kan göra att persistens påvisas som egentligen inte 
existerar, även det om inte borde utgöra något avgörande problem då en tolvmånaders 
skattningsperiod används. För att trots allt undvika detta problem används i
undersökningen av persistens med contingency tables fasta tidsintervall om 12 
månader. Startdatum sätts precis som ovan till 1994 vilket ger tolv perioder om ett år 
vardera. Då resultaten för fonderna skall rangordnas är inte valet av prestationsmått 
lika känsligt som för fallet med regressionsanalys, åtminstone inte om ett icke-
riskjusterat mått används. Därför används ren överavkastning dels på grund av dess 
enkelhet, dels för att det är precis det mått vi vill testa, det vill säga ger en 
överavkastning i en tidsperiod större sannolikhet till överavkastning i den 
nästkommande?  

Med ett annorlunda prestationsmått jämfört med regressionsanalysen minskas också 
risken med bias orsakade av valet av detta. Även om slutsatsen kring betas stabilitet 
över tiden i avsnitt 5.2 är att beta har ett förklaringsvärde och att Jensens alfa därför 
kan används, kan detta resultat inte helt säkerställas. Därför känns det motiverat att 
använda ren överavkastning som mått i undersökningen med contingency tables, då 
detta mått är helt oberoende av de slutsatser som dragits kring beta. Den uppenbara 
nackdelen med ren överavkastning som mått är att det inte justerar för risk, men 
förhoppningen är att denna dimension täckts in av den tidigare undersökningen med 
regressionsanalys eftersom denna använder sig av det riskjusterade måttet Jensens alfa.

Tillvägagångssättet för att uppskatta persistens med contingency tables är att dela in 
förvaltarna i två grupper; de som har högre respektive lägre överavkastning gentemot 
medianförvaltaren. På detta sätt erhålls två lika stora grupper och det är förflyttningar 
mellan dessa som skall studeras, precis som de undersökningar som presenterades i 
avsnitt 4.4.1. Det kan tyckas märkligt att vi definierar en förvaltare som vinnare om 
denna slår medianförvaltaren, eftersom det är långt ifrån säkert att detta innebär en 
positiv överavkastning (det vill säga att det är högst sannolikt att medianförvaltaren 
kan prestera en negativ överavkastning i en eller flera av de grupper som materialet 
delats in i). Enligt vad som beskrivits tidigare är dock inte jämförelsen med MSCI EM 
index helt problemfri, speciellt eftersom exponering mot detta index (eller vilket som 
helst index på emerging markets) inte går att erhålla helt kostnadsfritt för en 
investerare. Därför kan en förvaltare som underpresterar något (efter avgifter) 
fortfarande tolkas som en vinnare. Dessutom är syftet med denna undersökning att 
studera generella trender snarare än att ge specifika råd till vilka förvaltare man bör 
investera på. En positiv persistens indikerar trots allt att en förvaltare som slagit 
merparten av sina konkurrenter tidigare är troligare att göra det igen och det är också 
detta som denna delundersökning avser klargöra.

Signifikansen för proportionen WW mot summan av WW och WL testas principiellt 
enligt samma metodik som beskrivits i avsnitt 4.4.2. Testvariabeln Z tas fram enligt 
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ekvation 11 och där q ansätts till 0,5. Detta q-värde motsvarar hypotesen att ingen 
persistens i materialet existerar (lika stor andel WW som WL).

Metodiken med contingency tables kan även göras med en mer noggrann indelning av 
förvaltarna, exempelvis i kvartiler (enligt samma metodik som används av exempelvis 
Carhart (1997), se avsnitt 4.4.2). Metodiken för detta är snarlik den med två grupper. 
Som ett första steg rangordnas förvaltarna inom respektive tidsperiod, beroende på 
vilken kvartil de tillhör, från ett till fyra. Antalet förflyttningar mellan ett visst par av 
kvartilerna mellan två på varandra följande tidsperioder summeras. Totalt ger detta 
sexton grupper som vid total avsaknad av persistens bör vara precis lika stora.

5.7 Förvaltarundersökning

För att komplettera studiens kvantitativa ansats och få en ökad förståelse för vilka av 
de strategier för aktiv förvaltning som beskrivits i avsnitt 2.5.2 som används på 
emerging markets har en kvalitativ undersökning med begränsad omfattning utförts 
med utvalda förvaltare. Avsikten med denna del är att urskilja mönster i förvaltarnas
åsikter som grupp betraktat för att kunna jämföra detta med de resultat som studien i 
övrigt ger. De frågor vi velat besvara gäller främst huvudsyftet med fonden, vilka 
strategier man använder för att uppfylla syftet samt i vilken form man utvärderar sina 
förvaltare internt. Undersökningen har genomförts baserat på ett antal grundfrågor till 
ett litet antal förvaltare som valts ut i samråd med vår uppdragsgivare LFAB. 
Stommen till den frågemall som förvaltarna har besvarat återfinns i bilaga 3. 
Förvaltarna har fått information om att vi utför en studie om aktiv förvaltning på
emerging markets på uppdrag av LFAB, samt att deras uppgifter och svar kommer att 
behandlas anonymt. Urvalet till undersökningen har till viss del varit riktat eftersom 
urvalsramen har utgjorts av förvaltare som LFAB har kontakt med och inte samtliga 
förvaltare på marknaden. För att uppfylla denna undersöknings syfte ansågs det ändå 
tillräckligt som urval. Förvaltarnas anonymitet gjorde också att vi ansåg att de inte 
hamnade i någon beroendeställning till LFAB, vilket skulle kunna verka hämmande på 
uppriktigheten i svaren. Frågeformuläret har medvetet hållits kort för att öka 
undersökningens reliabilitet och respondenterna har även haft möjlighet att kontakta 
oss för förtydliganden kring frågorna eller undersökningen i stort. 
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6 Resultat och diskussion

I detta avsnitt kommer de metoder och modeller som presenterades i 
problemanalysen att tillämpas på materialet. Resultat från samtliga undersökningar 
kommer att presenteras och diskuteras i den mån det anses relevant för att besvara 
huvudsyftet och de preciserade frågeställningarna från avsnitt 1,2 respektive 3.

6.1 Beskrivning av datamaterialet

En sammanställning av de aktiefonder som används i denna studie finns i bilaga 2. Ur 
den sammanställningen går det att utläsa en del karaktäristik för fonderna som grupp. 
De totalt 106 fonderna har i genomsnitt haft en livslängd på drygt nio år (108 
observation) och 75 % av fonderna har funnits i minst fem och ett halvt år före 
slutdagen. En jämförelse med MSCI EM:s utveckling, se Figur 4 i avsnitt 2.6.2, visar 
att de flesta fonderna därför har upplevt både en period med volatila men i stort sett 
stillastående kurser samt en period med kraftig uppgång som varit fallet de tre senaste 
åren. Det innebär att fondernas totala prestation (sett över hela deras livslängd) 
kommer att bedömas utifrån olika marknadsförhållanden. Efter rensningen som 
presenterades i avsnitt 5.1 har samtliga fonder en hög korrelation med index, nio av tio 
fonder har en korrelationskoefficient över 0,9. Det innebär att mycket tyder på att 
samtliga fonder i vårt urval använder MSCI EM som sitt jämförelseindex, vilket var ett 
av huvudmålen med rensningen. 

En översikt av fondernas standardavvikelse verkar också tyda på att de är 
kategoriserade på rätt sätt. Medianförvaltaren har något lägre standardavvikelse 
jämfört med MSCI EM och samtliga fonders individuella standardavvikelser ligger 
inom 10 % från medianvärdet, se boxplot-diagram längst bak i bilaga 2. En 
sammanställning av aktiv risk och den överavkastning som fonderna ger visar att 
samtliga fonder tar en aktiv risk. Enligt definitionen i avsnitt 2.5.2 går gränsen för 
aktiv förvaltning vid ett aktivt risktagande på 2 %. Medelvärdet i vårt urval ligger på 
7,95 % och endast en fond har en aktiv risk (1,92 %) under gränsen på 2 %. Detta 
medelvärde får anses innebära en hög aktiv risk för gruppen då det är så pass högt över 
gränsen för aktiv förvaltning. Samtliga fonder i vårt urval kan alltså anses ägna sig åt 
aktiv förvaltning i någon form. 

6.2 Fondernas överavkastning

En samlad bild över förvaltarnas prestationer, utan hänsyn till aktiv risk, presenteras i 
Figur 11 nedan. Varje fonds överavkastning gentemot MSCI EM, sett över hela deras 
respektive längd har beräknats och presenteras i form av ett boxplot-diagram (se 
avsnitt 5.3 för en kort beskrivning av boxplot-diagram). 
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Figur 11: Boxplot för  överavkastningen, samtliga
förvaltare. 1988-01—2006-06.

Den uppenbara och mest intressanta iakttagelsen är att medianförvaltaren 
underpresterar gentemot index. Medianen för överavkastningen, beräknat som 
geometrisk medel på årsbasis, är -1,71 %. Om hänsyn tas till att förvaltarna utvärderas 
efter kostnader blir resultatet för förvaltarna något bättre, då en vanligt uttagen kostnad 
för förvaltning är 1,5 % eller strax över17. Konstateras kan dock att många förvaltare 
sannolikt underpresterar gentemot index oavsett om och hur hänsyn tas till kostnader 
för förvaltningen. Då materialet förmodligen lider av survivorship bias bör samtliga 
resultat för överavkastningen dessutom justeras ned något, vilket alltså skulle medföra 
att medianförvaltaren i praktiken underpresterar ännu mer än vad som angivits ovan.

Att utvärdera förvaltarna på NAV-kurser är ett logiskt val sett ur perspektivet att 
kostnaderna tas ut för att tillföra värde till den som placerar i fonden. En högre avgift 
för förvaltningen kan på detta sätt vara motivet så länge som det innebär att ett 
mervärde för investeraren skapas som motsvarar minst lika mycket som kostnaderna 
för förvaltningen. Implicit antas också i denna undersökning att index går att erhålla 
helt kostnadsfritt vilket inte är fallet i praktiken. Enligt uppgift till Länsförsäkringar 
(institutionell placerare) uppgår kostnaden för att imitera avkastningen på MSCI EM 
till 75 punkter (0,75 %) (Enquist, 2006). En placerare som köpt index skulle alltså ha 
fått en högre avkastning gentemot medianförvaltaren med i genomsnitt 0,96 % per år, 
givet en perfekt replikering av index. I praktiken är detta inte möjligt, eftersom den 
passiva förvaltningen alltid upphov till ett visst mått av aktiv risk, se avsnitt 2.5.1.
Förutsatt att den aktiva risken i den passiva förvaltningen inte ger upphov till en 

                                             
17 Avgifterna varierar normalt ganska mycket mellan olika fonder och företag och är generellt sett ganska hög på 
emerging markets. Förutom förvaltningsavgift förekommer också köp- och säljavgifter, courtage samt rabatter 
som baseras på storlek på innehavet samt hur länge den aktuella fonden innehafts (Morningstar, 2006).  Dessa 
kostnader tas ut kontinuerligt under året när de uppstår och uppgår på årsbasis till någonstans mellan 10 och 30 
punkter (Länsförsäkringar, 2006). För innehav som är registrerade i Sverige (och många andra länder) belastar 
samtliga kostnader och avgifter NAV-kursen. På grund av variationer mellan förvaltare och länder i hur 
avgifterna tas ut gör vi bedömningen att det istället blir mer rättvisande att studera hur en påförd avgift för 
indexförvaltning påverkar resultatet, eftersom en sådan påverkar alla fonder lika mycket.
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negativ överavkastning på mer än 0,96 %, verkar alltså någon form av passiv 
förvaltning att ha varit att föredra under undersökningsperioden. Detta blir speciellt 
tydligt då det i avsnitt 6.1 ovan konstaterats att samtliga fonder i urvalet är aktivt 
förvaltade.

Figur 11 visar även att inte heller hela övre kvartilen lyckas med att slå index. Utan 
hänsyn till avgifter för MSCI EM är det totalt sett 24 fonder (22,6 %) som klarar att 
prestera bättre än index. För en förteckning över samtliga fonders avkastning se bilaga 
2. En första granskning av hela tidsperioden verkar alltså tyda på att det inte lönar sig 
med aktiv förvaltning, även om hänsyn tas till kostnader för indexförvaltning. 

Sambandet mellan aktiv risk och överavkastning bör dock utredas. En regression på 
överavkastningen med aktiv risk som förklaringsvariabel visar på ett väldigt svagt 
samband mellan dessa båda variabler. Förklaringsvärdet för ekvationen som helhet är 
också så extremt lågt (0,0098) att inga slutsatser från regressionen bör dras. Det visar 
sig också att inte heller sambandet mellan aktiv risk och överavkastning (X-variabeln) 
är signifikant mer än på nivån 69 %. En intressant iakttagelse är att regressionslinjen i 
stor utsträckning påverkas av några få observationer i intervallet 16 – 18 %. Dessa ger
ett stort bidrag till linjens positiva lutning.

y = 0,1035x - 0,0237

R2 = 0,0098
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Figur 12: Regression på överavkastningen med aktiv risk som förklaringsvariabel. 1988-01—2006-06.

6.2.1 Indelning utifrån aktivt risktagande

Som diskuterades i avsnitt 5.3 är regressionsanalys ett relativt trubbigt verktyg, 
eftersom det endast tar hänsyn till det totala sambandet utan hänsyn till skillnader 
mellan grupperingar eller trender i materialet. Resultatet i både Figur 11 och Figur 12
ovan visar att det totalt sett verkar vara olönsamt med aktiv förvaltning på emerging 
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markets. Men även om alla fonder är aktivt förvaltade har en investerare olika 
förväntade avkastningar på fonder med varierande aktiv risk, se avsnitt 2.4. Det blir 
därför intressant att utreda om ett ökat aktivt risktagande också leder till högre 
avkastning och om en indelning efter grad av aktiv risk ger tydligare resultat. Resultat 
av en sådan undersökning presenteras i Figur 13 nedan.
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Figur 13: Överavkastning grupperat efter aktivt risktagande. 1988-01—2006-06.

Den aktiva riskens övre och undre gränsvärden för respektive grupperna 1-4 i Figur 13 
ovan återfinns i Tabell 2 nedan. Dessutom visas antalet fonder samt 
medianförvaltarens geometriska överavkastning inom respektive grupp.

Grupp
Undre gräns 
(aktiv risk)

Övre gräns 
(aktiv risk)

Antal fonder
Median 

(överavkastning)
1 1,92% 5,00% 18 -1,71%
2 5,01% 7,00% 35 -2,35%
3 7,01% 11,00% 33 -2,01%
4 11,01% 18,05% 20 -0,83%

Tabell 2: Gränsvärden, antal fonder samt median för grupperna 1-4 ovan 1988-01—2006-06.

Samtliga medianförvaltare för de olika aktiva riskgrupperna underpresterar som synes 
gentemot index. Den gruppering av aktiv risk som är närmast att slå index är gruppen 
med högst aktiv risk, vilket är intressant ifall resultatet därmed kan tolkas som att 
överavkastningen förbättras med högre aktivt risktagande. En tendens till detta skulle 
kunna urskiljas, då medianförvaltaren från grupp 2 och framåt stadigt förbättras. 
Noteras bör dock att inte ens den bästa av medianförvaltarna lyckas med att slå index 
även om kostnader för indexförvaltning inkluderas (grupp 4 underpresterar med 0,08 
% i genomsnitt på årsbasis förutsatt en kostnad för indexförvaltningen på 0,75 %). 
Tilläggas bör också att resultaten skall tolkas med viss försiktighet då antalet fonder i 
grupp 4 innehåller något färre fonder jämfört med grupp 2 och 3. Detta beror, som 
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diskuterades i avsnitt 5.3, på att antalet fonder inom varje grupp tillåtits variera och 
kan delvis förklara den ökade spridningen för den grupp 4 jämfört med de övriga. 
Spridningen verkar annars vara relativt konstant mellan grupperna, speciellt mellan 
grupp 1 och 2. Den ökar något för grupp 3 och ytterligare något för grupp 4, men 
skillnaderna är så små att inga slutsatser utifrån detta bör dras.

Trots de negativa resultaten för medianförvaltarna är det fortfarande inom varje grupp 
en andel av förvaltarna som slår index. Noterbart är att samtliga förvaltare i högsta 
tiondelen inom respektive grupp slår index sett över hela tidsperioden. Dessutom har 
båda de övre kvartilerna inom grupperna (3 och 4)  med högst aktivt risktagande 
presterat överavkastning gentemot index. Det blir därför intressant att gå vidare och 
studera om det är samma förvaltare som slår index varje år (förekomst av positiv 
persistens). Om så är fallet, samt att man som placerare har skickligheten att plocka ut 
dessa förvaltare, kan man fortfarande hitta lönsamhet i att investera i aktivt förvaltade 
fonder. 

6.2.2 Utvärdering med Jensens alfa

Baserat på ojusterade överavkastningar är det endast några få förvaltare som slår 
index. En undersökning med Jensens riskjusterade mått, se nedan, används för att 
bekräfta eller delvis förkasta den bilden. Det blir intressant att studera om någon eller 
några av förvaltarna har ett alfavärde signifikant skilt från noll. En första iakttagelse 
över resultatet är att 75 % av förvaltarna har negativa alfavärden. Detta 
överensstämmer väl med de resultat som erhölls då ojusterade överavkastningar 
användes tidigare, och bekräftar således bilden över att förvaltarna som grupp 
underpresterar gentemot MSCI EM. För att undersöka signifikansen har vi utgått från 
de fem förvaltare med högst respektive lägst värde på Jensens alfa, då dessa 
förmodligen har störst potential att ha alfavärden signifikant skilda från noll. Som 
Tabell 3 nedan visar kan endast en av fonderna uppvisa ett positivt signifikant 
alfavärde, medan två fonder har ett negativt alfavärde signifikant skilt från noll. 
Resterande fonder har alltså värden som inte är signifikant skilda från noll. Resultaten 
är tillförlitliga i det avseendet att den första tidsperioden med mindre stabila 
betavärden, som diskuterades i avsnitt 5.2, ej inkluderats i denna undersökning. 
Förklaringsvärdena varierar dock ganska mycket varför man ändå bör uttala sig kring 
resultaten med viss försiktighet.

Topp 5 Jensens alfa Botten 5 Jensens alfa

Jensens 
alfa

P-
value

R 
square

Jensens 
alfa P-value

R 
square

Fond 65 0,0107 0,075 0,692 Fond 15 -0,0049 0,170 0,917
Fond 23 0,0091 0,205 0,587 Fond 29 -0,0044 0,689 0,815
Fond 94 0,0087 0,025 0,883 Fond 93 -0,0043 0,232 0,815
Fond 43 0,0042 0,186 0,558 Fond 90 -0,0043 0,053 0,827
Fond 73 0,0038 0,295 0,827 Fond 61 -0,0042 0,060 0,910

Tabell 3: Signifikanstest för de högsta respektive lägsta värdena på Jensens alfa. 1994-01—2006-06.
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Även medianförvaltaren samt de förvaltare som ligger på övre och undre kvartil 
respektive övre och undre percentil har undersökts för signifikans. Ingen av dessa 
totalt fem förvaltare är signifikant (positivt eller negativt) skilda från noll. Dessa
resultatet, tillsammans med det som redovisats i Tabell 3 gör att vi inte anser det 
nödvändigt att gå vidare med signifikanstest för ytterligare förvaltare. Kompletterande
resultat från signifikanstesterna för hela tidsperioden samt för de två subperioderna 
återfinns i bilaga 4. Resultatet från undersökningen med Jensens alfa bekräftar därmed 
resultaten kring förvaltarnas prestationer som vi erhållit tidigare. Även om endast en 
ytterst liten andel av alfavärdena är signifikant skilda från noll (medianförvaltaren har 
ett alfa värde på -0,0007) är övervikten av förvaltare med negativa alfavärden så pass 
stort att det får anses sannolikt att förvaltarna som grupp underpresterar även då 
Jensens alfa används som utvärderingsmått.

6.2.3 Avslutande diskussion för hela tidsperioden

Det faktum att förvaltarna som grupp underpresterar är ur teoretisk synvinkel inget 
förvånande resultat, då ingen positiv överavkastning skall kunna erhållas på en effektiv 
marknad (Vinell et al, 2005). Enligt den effektiva marknadshypotesen (se avsnitt 2.3) 
måste i så fall förvaltarna som grupp besitta mer information än övriga placerare, 
något som enligt samma avsnitt visserligen inte är helt otänkbart. Exempelvis gör 
förvaltarna normalt besök hos företag som ingår, eller kan komma att ingå, i innehavet 
med viss frekvens (Brealy och Myers, 2003). Mer anmärkningsvärt är därför tvärtom 
att medianförvaltaren, med största sannolikhet, inte överpresterar gentemot index när 
avgifter för förvaltningen tagits i beaktande. Antingen besitter alltså inte förvaltarna 
mer information än den genomsnittlige investeraren för den undersökta perioden, 
alternativt utnyttjar de den inte på ett sätt som skapar en positiv överavkastning.

I avsnitt 2.6.4 beskrivs en rad problem som är förknippade med investeringar på 
emerging markets. På grund av dessa och andra skäl anses ofta dessa marknader också 
som mindre effektiva än mer mogna marknader (se kapitel 3 för en diskussion kring 
detta). Detta innebär att resultatet av undersökningen i denna del (att aktiv förvaltning 
är olönsamt på emerging markets) kan tolkas som att aktiv förvaltning inte heller lönar 
sig på mindre effektiva marknader, alternativt att emerging markets är mer effektiva än 
rådande uppfattningar. Enligt undersökningar på senare tid (se exempelvis Psaila, 
2005) existerar tecken på att emerging markets blivit mer effektiva de senaste åren. 
Förvaltarnas uppfattning är dock att marknaderna fortfarande är att anse som mindre 
effektiva än mer mogna marknader. Emerging markets uppvisar också fortfarande en 
hel del karaktäristik, som beskrivits i avsnitt 2.6.4, som kan motivera ett sådant 
antagande. En kombination av de båda påståendena ovan är förmodligen det som 
ligger närmast sanningen, det vill säga att emerging markets blivit mer effektiv än 
rådande uppfattningar samt att aktiv förvaltning förmodligen inte heller är lönsam på 
mindre effektiva marknader. 

Sammanfattningsvis uppvisar alltså medianförvaltaren på emerging markets sett över 
hela tidsperioden en negativ överavkastning då MSCI EM används som 
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jämförelseindex. En undersökning utförd med Jensens riskjusterade alfamått bekräftar 
bilden av att förvaltarna som grupp har underpresterat under tidsperioden. Inga tydliga 
samband mellan aktivt risktagande och överavkastningens storlek eller spridning kan 
observeras. Vi noterar dock en viss tendens till att medianförvaltaren och andelen 
förvaltare som slår index förbättras samt att spridningen ökar vid ett högre aktivt 
risktagande då förvaltarna grupperas, men samtidigt att det är små skillnader och att 
detta resultat bör tolkas med försiktighet. 

6.3 Resultat och skillnader mellan olika tidsperioder

I denna studie utvärderas resultaten enligt samma kriterier oavsett marknadsklimat, 
något som underlättar direkta jämförelser mellan olika perioder. Det kan dock vara så 
att förvaltarna utvärderas olika av investerare under olika marknadsförhållanden. En 
orsak till detta kan vara att förvaltarna inte utvärderas lika hårt i en period med stadigt 
stigande kurser, då många placerare, speciellt privata, enbart studerar absolut 
avkastning istället för resultatet i förhållande till något lämpligt index. 

6.3.1 Tidsperiod 2

Resultatet från den senaste perioden (benämnd tidsperiod 2, se avsnitt 5.4) presenteras 
i Figur 14 nedan. Perioden karaktäriseras av stadigt stigande kurser och även under 
denna delperiod underpresterar medianförvaltarna i samtliga grupper. Den tendens till 
positivt samband mellan överavkastning och aktiv risk vi noterade för hela 
tidsperioden har nu helt försvunnit. Istället återfinns den medianförvaltare med lägst 
överavkastning i gruppen med högst aktiv risk (- 3,19 % överavkastning för grupp 4, 
se Tabell 4 nedan). Även om hänsyn tas till kostnaden för förvaltning så lyckas 
sannolikt ingen medianförvaltare ge en positiv överavkastning. Denna tidsperiod lider 
förmodligen inte av lika stort survivorship bias som tidigare perioder, eftersom flera 
av de fonder som underpresterat inte hunnit läggas ner ännu. Resultaten för denna 
period bör alltså inte justeras ned i samma utsträckning på grund av survivorship bias
som när hela tidsperioden och tidsperiod 1 utvärderas. Ett annat skäl till att förvaltarna 
underpresterat under perioden kan vara att de inte utvärderats lika hårt av investerarna 
på grund av den höga absoluta avkastningen som erhållits under perioden.
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Tidsperiod 2, 2003-04-01 tom 2006-06-30
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Figur 14: Överavkastning grupperat efter aktivt risktagande. 2003-04—2006-06.

Precis som för hela tidsperioden visas både undre och övre gränsvärden för aktiv risk, 
antalet fonder samt medianförvaltarens överavkastning för grupp 1-4 i Tabell 4 nedan.

Grupp
Undre gräns 
(aktiv risk)

Övre gräns 
(aktiv risk)

Antal fonder
Median 

(överavkastning)
1 1,92% 4,00% 46 -1,92%
2 5,01% 7,00% 38 -2,45%
3 7,01% 10,00% 13 -3,11%
4 10,01% 15,79% 9 -3,19%

Tabell 4: Gränsvärden, antal fonder samt median för grupperna 1-4 ovan. 2003-04—2006-06.

En stor skillnad gentemot resultatet för hela tidsperioden är spridningen på 
överavkastningen för gruppen med högst aktiv risk, men eftersom det återigen är 
väldigt få förvaltare i denna grupp är det svårt att dra några slutsatser kring den 
tendensen. Man kan under den här perioden se att förvaltarna minskar den aktiva 
risken jämfört med samma mått för hela tidsperioden. I Figur 14 är det en av 
förklaringarna till spridningen, eftersom fler förvaltare har förflyttat sig till grupperna 
med lägre aktiv risk. Medelvärdet på den aktiva risken under den här perioden är 5,29 
%, vilket är något lägre än för hela perioden (då genomsnittet var 7,95 %). En 
förklaring till det kan vara att det är lättare att följa indexrörelser under en uppgång, 
kurserna har inte varit lika volatila som under tidsperiod 1. Alla förvaltare (förutom 
en) håller sig dock fortfarande över gränsen för aktiv förvaltning på 2 %.

Utvärderingen av tidsperiod 2 inkluderar även en undersökning där Jensens alfa för 
perioden tas fram för samtliga fonder. Tabell 5 nedan visar ett utdrag av resultatet från 
den studien och precis som i avsnitt 6.2.2 så är det väldigt få fonder som visar värden 
som är signifikant skilda från noll. 
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Topp 5 Jensens alfa Botten 5 Jensens alfa

Jensens 
alfa

P-
value

R 
square

Jensens 
alfa P-value

R 
square

Fond 94 0,0100 0,048 0,848 Fond 2 -0,0078 0,008 0,933
Fond 23 0,0091 0,205 0,587 Fond 19 -0,0065 0,005 0,958
Fond 65 0,0067 0,382 0,688 Fond 80 -0,0060 0,138 0,861
Fond 43 0,0063 0,022 0,900 Fond 13 -0,0060 0,004 0,965
Fond 73 0,0038 0,295 0,827 Fond 14 -0,0055 0,021 0,952

Tabell 5: Signifikanstest för de högsta respektive lägsta värdena på Jensens alfa. 2003-04—2006-06

Det är två fonder som visar värden som är signifikant positivt skilda från noll och fyra 
som är signifikant negativt skilda från noll18, kompletterande resultat från 
undersökningen visas i bilaga 4. Slutsatsen som kan dras från resultaten för den här 
tidsperioden blir likt avsnitt 6.2 att förvaltarna som grupp underpresterar samt att det 
krävs stor skicklighet för att kunna identifiera de fonder som ger upphov till en positiv 
överavkastning.

6.3.2 Tidsperiod 1

Som ett avslutande steg i undersökningen kring överavkastning har tidsperiod 1 
behandlats enligt samma metodik som för tidsperiod 2 och hela tidsperioden. Avsikten 
har precis som för tidsperiod 2 varit att se hur förvaltarna presterat under de 
marknadsförhållanden som råder under perioden. På det hela taget upptäcks inga större 
skillnader mellan grupperna under denna period, förutom att det är en lite större 
spridning på grupp 3, se Figur 15 och Tabell 6 nedan. Medianförvaltarna har återigen 
underpresterat i samtliga grupper. En stor skillnad mot tidigare är däremot att 
medianförvaltarna med största säkerhet har överpresterat mot index om hänsyn till 
kostnader för förvaltningen tas. Gruppernas storlek är ungefär lika stora för denna 
undersökning, se Tabell 6 nedan. 

Urvalet till denna undersökning är mindre än till de andra eftersom de fonder som 
funnits under kortast tid faller bort. Då förvaltarna har tagit en större aktiv risk under 
denna period, den förvaltare som tar lägst risk har en aktiv risk på 4,71 % och 
medelvärdet på den aktiva risken ligger på hela 9,14 %, så har vi bara tre grupper i 
denna undersökning. Den fond som har lägst aktiv risk har nu ett värde på 4,71 % 
varför den grupp med lägst aktiv risk, jämfört med hela tidsperioden och för tidsperiod 
2, har tagits bort. De fonder som har en aktiv risk mellan 4,71 och 5 % har istället 
flyttats upp till nästa grupp och utvärderas tillsammans med övriga fonder i den 
gruppen.

                                             
18 Dessa fonder har ett p-värde lägre än 0,0025, vilket innebär  att de är signifikant skilda från noll  på 95 % 
nivån.
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Tidsperiod 1, 19994-01-01 tom 2003-03-31
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Figur 15: Överavkastning grupperat efter aktivt risktagande. 1994-01—2003-03.

Grupp
Undre gräns 
(aktiv risk)

Övre gräns 
(aktiv risk)

Antal fonder
Median 

(överavkastning)
1 4,71% 7,00% 23 -0,98%
2 7,01% 10,00% 32 -1,00%
3 10,01% 19,79% 25 -1,23%

Tabell 6: Gränsvärden, antal fonder samt median för grupperna 1-3 ovan. 1994-01—2003-03.

En förklaring till den höga aktiva risken kan vara att kurserna varit mycket volatila 
under perioden, något som kan göra det svårt för förvaltarna att snabbt anpassa sig till 
de plötsliga svängningarna i kurserna. Under denna period har en större andel av 
förvaltarna positiva överavkastningar, mer än 25 % av förvaltarna i samtliga grupper 
och totalt är det 35 % (28 fonder) med positiv överavkastning under tidsperioden. Det 
verkar alltså vara lättare att hitta förvaltare som ger positiv överavkastning under 
denna period jämfört med vad som var fallet för hela tidsperioden.  

Fonderna utvärderas därefter med Jensens alfa som utvärderingsmått för tidsperiod 1, 
enligt samma metodik som för hela perioden. Resultatet visar att medianförvaltaren 
har ett alfavärde på -0,0008, ett värde som inte är signifikant skilt från noll. De fem 
bästa respektive fem sämsta förvaltarnas värden presenteras i Tabell 7 nedan.
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Topp 5 Jensens 
alfa Botten 5 Jensens alfa

Jensens 
alfa

P-
value

R 
square

Jensens 
alfa P-value

R 
square

Fond 39 0,0073 0,258 0,673 Fond 93 -0,0079 0,232 0,772
Fond 51 0,0049 0,367 0,673 Fond 30 -0,0077 0,047 0,897
Fond 3 0,0039 0,305 0,865 Fond 61 -0,0066 0,139 0,858
Fond 105 0,0034 0,150 0,949 Fond 90 -0,0065 0,023 0,797
Fond 37 0,0033 0,126 0,881 Fond 68 -0,0058 0,331 0,781

Tabell 7: Signifikans för de högsta respektive lägsta värdena på Jensens alfa. 1994-01—2003-03.

Resultatet visar att ingen av de fem bästa förvaltarna har skapat ett alfavärde som är 
positivt signifikant skilt från noll, medan två av de sämsta fonderna har underpresterat 
på en signifikant nivå (med 95 % säkerhet). Trots att medianförvaltarna i jämförelse 
med den föregående perioden presterat bättre i samtliga grupper erhålls alltså inte fler 
signifikant nollskilda alfavärden, utan nu får vi inga positivt nollskilda alfavärden. 
Resultatet kan bero på att spridningen mellan förvaltarna varit något mindre jämfört 
med vad som varit fallet under den senare perioden. 

6.3.3 Avslutande diskussion för tidsperiodernas inverkan

Sammantaget ger en utvärdering av förvaltarna under kortare tidsperioder med skilda 
marknadsförhållanden i stora drag samma resultat som för hela tidsperioden. Det är en 
liten andel förvaltare som överpresterar och i stort sett ingen som gör det på en nivå 
som är signifikant skild från noll om man utvärderar med Jensens-alfa. Den största 
skillnaden mellan de båda tidsperioderna är graden av aktiv risk som förvaltarna tar. 
Under tidsperiod 1 är den aktiva risken betydligt högre över lag jämfört med under 
tidsperiod 2. När förvaltarna utvärderades under en marknadsuppgång sjönk alltså 
förvaltarnas aktiva risk medan det vid en marknadssituation med volatila men 
stillastående kurser blev en ökad aktiv risk. Det var också fler förvaltare som lyckades 
skapa en positiv överavkastning under perioden med de stillastående kurserna. Trots 
detta gav inte utvärdering med Jensens alfa några signifikant positiva värden. Slutligen 
kan det konstateras att aktiv förvaltning har varit att föredra under tidsperiod 1 framför 
tidsperiod 2, men totalt sett har alltså medianförvaltaren inte överpresterat i någon av 
tidsperioderna.

6.4 Persistens

Det faktum att det, de dåliga resultaten för medianförvaltarna till trots, inom varje 
grupp existerar ett antal förvaltare som slår index varje år gör att det blir intressant att 
gå vidare och studera persistens. Detta avsnitt är uppdelat efter respektive metodik 
som använts och följs av en gemensam diskussion av resultatet för de olika delarna.
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6.4.1 Tvärsnittsregressionsanalys

En första undersökning är en manuell kontroll av materialet för att få en bild över om 
positiva (negativa) följs av positiva (negativa) alfavärden i större utsträckning än 
motsatsen, det vill säga att alfavärdena verkar variera slumpmässigt. Vi gör 
bedömningen att ett tydligt mönster kan observeras, där negativa och positiva 
alfavärden verkar bilda kluster, speciellt för vissa fonder. Alfavärdena verkar alltså 
inte variera helt slumpmässigt. Inspektionen kan dock bara ge en indikation och är 
långt ifrån någon tillförlitlig metod. Det är dock en intressent första iakttagelse, 
eftersom den tyder på att det finns persistens i materialet.

Då metodiken med tvärsnittsregression, som beskrivs i avsnitt 5.6.1, tillämpas på 
materialet erhålls resultaten i Tabell 8 nedan för de olika investeringshorisonterna. För 
referenslängden 12 månader på investeringshorisonten erhålls alltså en 
lutningskoefficient på 0,114, vilket tolkas som att tidigare alfavärden kan förklara 
ungefär 11 % av framtida alfavärden. Detta värde är som Tabell 8 visar signifikant 
skilt från noll med mycket hög statistisk säkerhet, något som alltså indikerar att det 
finns persistens i förvaltarnas prestationer. Värdet på lutningskoefficienten bör dock 
sannolikt justeras ned något på grund av problemet med autokorrelation som beskrivs i 
avsnitt 5.6.2. Dessutom är värdet redan innan en sådan justering så pass lågt att inga 
stora växlar bör dras utifrån enbart detta resultat.

Tvärsnittsregression Investeringshorisont
12 månader 6 månader 24 månader

Antal lutningarkoefficienter 126 132 114
Lutningskoeffcienter, medelvärde 0,114 0,070 0,117
Standard fel 0,023 0,017 0,034
T-värde 4,876 4,182 3,446
P-värde 3,247E-06 5,269E-05 8,016E-04

Lutningskoefficienternas samlade 
sannolikhet att vara skilda från noll

100,00% 99,99% 99,92%

Tabell 8: Resultat av undersökning av persistens med tvärsnittsregression. 1988-01—2006-06.

Resultaten för undersökningarna med en investeringshorisont på 6 månader och en 
längre på 24 månader visas också i Tabell 8 ovan. Avsikten är, som tidigare beskrivits, 
att se om investeringshorisonten påverkar resultatet för persistensen i någon riktning. 
Skattningsperiodens längd är fortfarande 12 månader. Resultatet visar sammantaget att 
inga stora skillnader mellan olika horisonter verkar finnas. Medelvärdet på 
lutningskoefficienterna minskar något då horisontens längd förkortas (från 0,11 till 
0,07), vilket antyder att en kortare tidshorisont ger sämre förklaringsvärde för tidigare 
alfavärden på framtida dito. Resultatet kan delvis bero på att det rör sig om så pass få 
observationer att skillnader mellan skattnings- och resultatperiod inte får tillräckligt 
genomslag. Det handlar också om väldigt små skillnader mellan 
lutningskoefficienternas t-värden varför vi gör bedömningen att en kortare 
investeringshorisont inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. Framförallt 
verkar en kortare horisont inte ha en positiv påverkan på persistensen, vilket var den 
främsta avsikten med att studera en kortare investeringshorisont. 
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En längre investeringsperiod ger en liten positiv skillnad i lutningskoefficienternas 
medelvärde jämfört med referenslängden. I likhet med då en kortare horisont användes 
är dock skillnaderna mellan värdena på 12 och 24 månaders horisont mycket små. 
Standardavvikelsen för en horisont på 24 månader är större än för referenslängden, 
vilket känns naturligt då det rör sig om fler observationer för den längre horisonten. 
Detta gör att t-värdet minskar något, men lutningskoefficienternas samlade sannolikhet 
att vara skilda från noll är, precis som för referenslängden, fortsatt mycket hög. 

Utifrån dessa resultat görs bedömningen att denna undersökning av persistensen är 
relativt opåverkad av längden på investeringshorisonten, och inga ytterligare 
undersökningar med vare sig kortare eller längre investeringshorisont behöver utföras.
Den samlade bilden är att lutningskoefficienterna som grupp är signifikant skild från 
noll med mycket hög sannolikhet då samtliga fonder används. Däremot är värdet på 
koefficienten så pass lågt (i intervallet 7 till 12 % beroende på investeringshorisontens 
längd) att det är svårt att uttala sig om vilka följder detta får rent praktiskt. 

Ett problem med metodiken för denna undersökning är just att förvaltarna undersöks
som grupp varför de praktiska implikationerna av resultatet inte helt enkelt kan tolkas. 
Det bör i sammanhanget nämnas att det krävs ett stort antal fonder för att erhålla ett 
tillräckligt högt t-värde, och därmed signifikant noll-skilda värden på 
lutningskoefficienterna. Investering i en enskild fond ger alltså inte ett 
förklaringsvärde (lutningskoefficient) signifikant skild från noll. En uppskattning 
utifrån vårt material ger att det krävs investeringar i någonstans mellan 20 och 40 
fonder (beroende på investeringshorisontens längd) för att erhålla ett resultat som är 
signifikant skilt från noll på 95 % -nivån. Detta resultat baseras dock på 
standardavvikelsen för samtliga lutningskoefficienter, varför det endast kan anses 
utgöra en relativt grov approximation. En alternativ metodik för att se hur antalet 
fonder påverkar signifikansnivån har därför utförts, och beskrivs här nedan: Ett antal 
slumpvis utvalda lutningskoefficienter används för att beräkna fram ett t-värde. Denna 
procedur upprepas sedan ett antal (8) gånger för att minska den påverkan det 
slumpmässiga urvalet får på resultatet19. Medelvärden för alla iterationerna med 2, 5, 
20 respektive 40 fonder i urvalet presenteras i Tabell 9 nedan. Med resultatet av denna 
undersökning kan vi studera hur antalet fonder i portföljen påverkar resultatet av hur 
säkert det går att uttala sig om förekomst av persistens.

                                             
19 För fallet där 20 eller 40  fonder funnits i urvalet har antalet iterationer minskats till 4, då risken med den 
slumpmässiga urvalsprocessens ansetts minska med fler antal fonder i urvalet.
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2 5 20 40
Lutningskoeffcienter, medelvärde 0,078 0,104 0,059 0,157
Standardfel 0,085 0,087 0,051 0,043
T-värde 2,157 1,959 1,669 3,970
P-värde 0,316 0,237 0,128 0,034

Lutningskoefficienternas samlade 
sannolikhet att vara skilt från noll

68,36% 76,31% 87,23% 96,59%

Antal fonder

Tabell 9: Undersökning av persistens i olika antal slumpmässigt utvalda fonder.

Resultatet visar att 2 respektive 5 fonder ger ett medelvärde på koefficienternas 
samlade sannolikhet att vara skild från noll på endast cirka 68 % respektive 76 %. Med 
20 fonder i det slumpmässiga urvalet ökar däremot medelvärdet för denna sannolikhet 
till drygt 87 %. Ur Tabell 9 går det framförallt att utläsa att det behöver investeras i 
uppemot 40 fonder för att få signifikant noll-skilda lutningskoefficienter (på 95 % -
nivån) och därmed förklaringsvärden i denna del av persistensundersökningen.

Sammantaget ger en undersökning av persistensen med regression i detta avsnitt en 
generell bild över att det verkar finnas persistens i förvaltarnas prestationer. Den 
praktiska användbarheten av resultatet är dock begränsad och motiverar att vi går 
vidare med gruppindelningar för att studera utvalda delar av förvaltarna.

6.4.2 Contingency tables

Med tanke på resultatet som presenterades i Figur 13, 14 och 15, där 
medianförvaltaren konsekvent underpresterar gentemot index, kan det tyckas något 
märkligt att en förvaltare som slår medianförvaltaren definieras som en vinnare (W i 
tidigare undersökning, avsnitt 4.4.2) i denna undersökning. Det har dock uppenbara 
fördelar med att ha samma storlek på grupperna i en undersökning av den här typen. 
Om vi dessutom, som tidigare diskuterats, påför en avgift på 75 punkter för att köpa 
exponering mot index MSCI EM och betraktar övre halvan av förvaltarna, se Figur 16
nedan, blir det tydligt denna grupp helt klart är intressant att studera. 
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Figur 16: Boxplot för överavkastningen inklusive avgifter för MSCI EM. 1988-01—2006-06.

Resultatet av undersökningen med en uppdelning i två grupper (W och L) presenteras i 
Tabell 10 nedan (grupperna LW och LL används inte i undersökningen varför dessa 
inte tagits med i tabellen).

W L
W 220     190     
L

t+1

t

Tabell 10: Winner/Loser contingency table.

Detta ger oss alla nödvändiga variabelvärden till ekvation 11 (från avsnitt 4.4.2), där 
y=220, n=410 och p ansätts till 0,5 vilket ger:

482,1)5,01(5,0*410/)5,0*410220( Z

Z-variabelns värde på 1,482 är signifikant skilt från noll med ungefär 93 % sannolikhet 
(givet underliggande normalfördelning). Antalet repeat winners (WW) verkar alltså 
vara signifikant fler än antalet winner-losers (WL). En tolkning av detta är att man 
utgående från föregående period har större sannolikhet att hitta en vinnare i 
nästkommande period ur gruppen med tidigare vinnare. Kvoten WW/(WW+WL) är 
dock endast 53,7 %, vilket precis som för undersökningen med tvärsnittsregression 
indikerar att man som placerare behöver investera i ett väsentligt antal fonder (som 
väljs utifrån föregående periods avkastning) för att majoriteten av fonderna med någon 
säkerhet skall överprestera gentemot medianförvaltaren i den nästkommande perioden. 
Den praktiska användbarheten av resultatet kan därmed precis som tidigare i viss mån 
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ifrågasättas, men det verkar tydligt att vinnare återupprepar sig i högre utsträckning än 
de byter grupp vilket är ett intressant resultat.

För att undersöka om valet av enbart två grupper ovan påverkar resultatet i stor 
utsträckning samt få möjligheten att illustrera resultatet på ett grafiskt tydligt vis, 
upprepas undersökningen med rangordning indelat på kvartiler. Metodiken som 
används är den som beskrivits i avsnitt 5.6.2 och som i stor utsträckning påminner om 
den som används av Carhart (1997). Fyra grupper är ett lämpligt val för detta material 
eftersom det är nästan 25 % av förvaltarna inom varje grupp som slår index i de olika 
tidsperioderna (utan avgifter för MSCI EM, se Figur 14 och 15 ovan). Lyckas man 
som investerare hitta den översta kvartilen med hjälp av historiska data och det finns 
persistens i framförallt den gruppens prestationer kan det visa sig att kategorin 
emerging markets som helhet är väsentligt mer attraktiv än vad resultaten för den 
ojusterade överavkastningen i avsnitt 6.2 och 6.3 uppvisar. 

En indelning i kvartiler istället för halvor ger alltså en finare indelning (mindre 
grupper) och möjliggör att vi kan fokusera på rörelser in och ut ur precis den grupp 
som är intressantast, nämligen toppkvartilen. Figur 17 och Tabell 11 nedan visar 
resultatet när förvaltarna delas in i kvartiler. Som synes utmärker sig stapeln som 
representerar två toppkvartiler i följd (1-1), då denna är betydligt över 25 % nivån 
(34,8 %). Även den upprepade bottenkvartilen (4-4) uppvisar ett värde avsevärt över 
25 %, vilket kan indikera att den persistens i materialet som tidigare påvisats 
framförallt härstammar från de högst respektive lägst rankade förvaltarna. 
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Figur 17: Förflyttningar mellan kvartilerna 1-4 baserade på inbördes rangordning.
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t+1

1 2 3 4

1 34,8 % 23,3 % 18,6 % 23,3 %
2 23,8 % 25,7 % 30,1 % 20,4 %
3 15,7 % 32,0 % 26,9 % 25,4 %

t

4 19,2 % 24,9 % 25,8 % 30,0 %

Tabell 11: Frekvenstabell i procent över förflyttningar mellan kvartiler.

För att vidare studera persistensen i den översta kvartilen, utvärderas hur en portfölj 
bestående av de högst rankade fonderna presterat i den nästkommande perioden och 
om detta resultat verkar vara avsevärt skilt från genomsnittet för samtliga fonder. 
Följande metodik tillämpas: En portfölj bestående av alla fonder i den översta 
kvartilen från ett (skattnings-) år sätts samman och utvärderas utifrån snittranking för 
nästkommande tidsperiod (år). Om det inte finns någon persistens i den översta 
kvartilens prestationer bör inte snittrankingen för portföljerna avvika från medelvärdet 
för samtliga fonder i den aktuella perioden. Resultatet från undersökningen ger en 
snittranking på 38,1 för toppkvartilen jämfört med 42,4 för samtliga kvartiler20

föregående period. En betydande skillnad således, något som stärker tesen om 
förekomsten av persistens i den översta kvartilen. När rangordningen studeras 
manuellt görs också den mycket intressanta iakttagelsen att en majoritet av fonderna 
verkar placera sig i den övre kvartilen under sitt första levnadsår. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att den inneboende trögheten i innehavet ökar med livslängden 
hos fonden. Detta är ett mycket intressant fenomen som oberoende av denna studie kan 
vara intressant att studera, men är alltså ingenting som vi kommer att fördjupa oss i 
vidare. Fenomenet med skickliga första-års förvaltare får dock också påverkan på 
denna studie och persistensen, som sannolikt skulle vara högre utan förekomst av detta 
fenomen.

6.4.3 Persistensens variation över tiden

Som en avslutande test av persistensen studeras hur denna varierat över tiden. Det vill 
säga om den persistens som verkar finnas i materialet är starkare eller svagare under 
olika perioder eller om den visar tendenser till att öka eller minska över tiden. För att 
studera detta används den snittranking över förvaltarna i toppkvartilen, som beskrevs 
ovan. I Tabell 12 nedan visas snittrankingens utveckling över tiden för den övre 
kvartilen samt förhållandet till medelrankingen för samtliga fonder. Detta förhållande 
bör vid total avsaknad av persistens vara lika med ett (rankingen oberoende av vilken 
kvartil fonden placerats sig i tidsperioden innan). Ett värde på förhållandet på mindre
än ett indikerar att den övre kvartilen från föregående period presterat bättre än 
genomsnittet i den nästkommande perioden och vice versa.

                                             
20 Anledningen till att snittrankingen för samtliga fonder inte är lika med 53 (hälften av 106, totalt antal fonder) 
beror på, precis som för de andra undersökningarna i denna studie, att livslängden och därmed antalet fonder i 
urvalet varierar. Medelvärdet på antalet fonder är 77,7 för de tolv åren som undersökningen utförts under.
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Alla Övre kvartil Förhållande
1995-06 24,5 21,2 0,87
1996-06 27,0 22,0 0,82
1997-06 30,5 23,4 0,77
1998-06 36,5 52,7 1,45
1999-06 39,0 43,8 1,12
2000-06 40,5 50,7 1,25
2001-06 45,0 35,3 0,79
2002-06 48,5 47,3 0,98
2003-06 52,0 34,4 0,66
2004-06 53,4 35,5 0,66
2005-06 53,4 38,3 0,72

39,7 36,8 0,92

Tabell 12: Snittranking nästkommande tidsperiod för övre kvartil 
(baserat på föregående period) och samtliga fonder.

Snittrankingen för den övre kvartilen fonder föregående period har något lägre 
snittranking i den nästkommande jämfört med genomsnittet för alla fonder. Ett 
intressant resultat som går att utläsa ur tabellen är att förhållandet verkar minska efter 
hand. Åtminstone är förhållandet lägre än ett för de fem senaste åren samt avsevärt
lägre än ett för de tre senaste åren och för fyra av de fem senaste åren. Detta resultat är 
mycket intressant och innebär sannolikt att persistensen varit starkare under de senaste 
åren, i stort sett den period som i avsnitt 5.4 definierades som tidsperiod 2. 

Det kan alltså visa sig att förekomst av persistens är starkare under en expansionsfas 
än annars, alternativt kan resultatet beror på andra faktorer såsom att färre antal nya 
fonder tillkommit eller att urvalet innehåller fler fonder totalt sett de sista åren. Just 
storleken på tillkomsten av nya fonder är en intressant infallsvinkel eftersom det kan 
konstateras att genomsnittslängden på fondernas tidsserier sammanfaller med den 
period som i Tabell 12 ovan visar har den högsta rankingen för övre kvartilen (tillika 
det högsta förhållandet mellan övre kvartilens och samtliga kvartilers snittranking). År 
1998 har övre kvartilen en snittranking på 52,7 jämfört med 36,5 genomsnitt för 
samtliga fonder, vilket ger det högst observerade förhållandet i undersökningsperioden 
på 1,45. Under just den perioden tillkom många nya fonder vilket, givet skickliga 
förstaårs-förvaltare, kan ha lett till högre ranking för övre kvartilen och lägre grad av 
persistens.

6.4.4 Avslutande diskussion för persistensen

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en generell undersökning av materialet, 
precis som beskrivits ovan, visar att det verkar finnas persistens, men att det samtidigt 
är svårt att tolka resultatet i form av praktisk användbarhet. Resultatet från indelning 
av materialet i grupper visar att antalet förvaltare som definieras som vinnare 
återupprepar sig i större utsträckning än motsatsen. En ytterligare indelning av de 
rangordnade förvaltarna visar att en stor del av persistensen verkar härstamma från den 
översta (framförallt) och den understa kvartilen. Speciellt den översta kvartilen är 
intressant att studera. Resultaten är tillförlitliga i det avseendet att ett flertal metodiker 
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med olika prestationsmått använts, vilket torde minska risken för att resultaten skulle 
lida av någon form av bias. En nackdel som metodvalet medfört är dock att 
undersökning med contingency tables har fått färre observationer (färre förflyttningar), 
eftersom fasta tidsintervall använts. En vidare studie av persistensen skulle därför 
kunna använda rullande tidsintervall för att öka antalet observationer, eventuellt med 
en nedjustering av resultatet för att kompensera för förekomst av autokorrelation, och 
se hur detta alternativ påverkar resultatet.

6.5 Förvaltarnas syn

Förvaltarnas förmåga att överprestera som grupp verkar enligt denna studie vara svag. 
De resultat som redovisas i avsnitt 6.2 och 6.3 tyder alla på att medianförvaltaren har 
en negativ överavkastning gentemot index. Detta talar emot de svar vi fått av 
förvaltarna eftersom de anser att de borde kunna överprestera gentemot index och 
dessutom göra det konsekvent över tiden. Man kan anta att vissa av de bästa 
förvaltarna lyckas med att överprestera över tiden eftersom våra undersökningar av 
persistens bland fonderna i avsnitt 6.4 visar på en viss grad av positiv persistens. 
Noteras bör att vi inte har kunnat påvisa persistens för enskilda fonder utan endast för 
grupper av fonder. De fonder som finns i den översta kvartilen verkar dock finnas kvar 
där under längre tidsperioder. Förvaltarnas svar kan därför visa sig stämma överens 
med studiens kvantitativa resultat i den mån det rör sig om förvaltare som 
representerar fonder med goda resultat och bra ranking.

Då våra resultat tyder på att aktiv förvaltning inte lönar sig över huvudtaget på 
emerging markets innebär det samtidigt att valet av strategi för förvaltaren blir 
underordnat. Vi noterar dock att ett alltför stort fokus på stock picking också skulle 
kunna vara en orsak till att förvaltarna inte lyckas bättre än de gör. De flesta 
förvaltarna låter sina fonder ha ett varierande beta inom ett bestämt intervall. Våra 
resultat av de olika tidsperioderna, se avsnitt 6.3, visar dock att betavärdena varierar 
motsatt mot vad som skulle ha varit lämpligt för en lyckosam market timing. Det vill 
säga betavärdena minska över lag i expansionsfasen istället för tvärtom. Detta innebär 
att förvaltarna verkar ha andra orsaker till att förändra sitt beta än av strategiska skäl. 
Vilka skäl det rör sig om har inte framkommit i svaren från förvaltarna i denna 
undersökning. Då ingenting i svaren från förvaltarna tyder på att de haft olika 
inriktningar på fonden under olika perioder, utan riktvärdet på beta skall ha varit 
detsamma under hela den studerade perioden, innebär det att vårt val att använda 
tidsserierna efter att beta stabiliserat sig, se avsnitt 5.2, verkar vara en korrekt 
bedömning.

Diversifieringsmöjligheterna för emerging markets är dokumenterade i tidigare 
undersökningar, se avsnitt 2.7.3, och undersöks inte vidare i denna studie. Dessa 
möjligheter utgör dock ett viktigt incitament till varför man har fonder på emerging 
markets, vilket också är något som i stort sett samtliga förvaltare i vår undersökning är 
medvetna om. På grund av de dåliga resultaten för förvaltarna som grupp blir 
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diversifieringsmöjligheterna än viktigare som ett skäl att erbjuda en produkt med 
exponering mot emerging markets.
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7 Slutsatser

I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna kring resultaten och diskussionerna från 
föregående avsnitt under respektive underrubrik. I de fall det ansetts nödvändigt har 
också diskussionen utvidgats och satts in ett större sammanhang.

7.1 Resultat av syftet med studien

Trots många tidigare undersökningar kring emerging markets och aktiv förvaltning, 
saknas publicerade studier som sammanför dessa båda områden. Detta examensarbete 
syftar därför till att studera om aktiv förvaltning lönar sig på tillväxtmarknader under 
perioden januari 1988 till och med juni 2006. Resultatet ska vara en del i ett 
beslutsunderlag till uppdragsgivaren LFAB angående aktivt risktagande vid 
investeringar på tillväxtmarknader. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats, 
där ett flertal olika metoder och utvärderingsmått använts, på ett material bestående av 
fonder på emerging markets. Resultaten tyder på att det inte lönar sig med aktiv 
förvaltning av fonder under den tidsperiod som undersökts när MSCI EM används som 
jämförelseindex, åtminstone inte när förvaltarna utvärderas som grupp. De resultaten 
bekräftar den bild som tidigare nämnda undersökningar kommit fram till för mer
effektiva marknader. 

7.2 Fondernas överavkastning

Studien visar att medianförvaltarna i samtliga undersökta fall underpresterar jämfört 
med index. Den högre avkastning som en investerare enligt teorin kan kräva av en 
fond som är aktivt förvaltad och därmed har en högre risknivå existerar inte. Även när 
hänsyn tas till att det innebär en kostnad att erhålla exponering mot index 
underpresterar förvaltarna som grupp betraktat (medianförvaltaren). När kortare delar 
av perioden undersöks finns tendenser till att förvaltarna presterar bättre i en period 
med volatila men totalt sett stillastående kurser än under en period med stadig 
uppgång. Tilläggas bör dock att medianförvaltaren under både dessa 
marknadsförhållanden fortfarande underpresterar gentemot index. En del av skillnaden 
i resultatet mellan perioderna kan förmodligen hänföras den väsentligt högre aktiva 
risken under den stillastående perioden jämfört med perioden med uppgång.

Förvaltarna själva anser att de kan överprestera gentemot index sett i ett längre
perspektiv, men resultaten från denna studie tyder delvis på motsatsen. Då denna 
studie har utvärderat en förhållandevis lång historisk period, ett stort urval av fonder 
samt även undersökt olika delperioder med annorlunda karaktäristik och 
förvaltargruppen underpresterar under samtliga omständigheter, finner vi det dock 
klart att det inte lönar sig med aktiv förvaltning under perioden för undersökningen.
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7.3 Tidsperiodernas inverkan

När de olika subperioderna undersöktes framkom en del variationer i förvaltarnas 
beteende beroende på rådande marknadsförhållanden. Betavärdena (och den aktiva 
risken) för fonderna under perioden med kraftig expansion var klart lägre än för den 
andra perioden. Enligt den undersökning som genomförts med ett urval av förvaltarna 
verkar det dock inte vara ett medvetet val att minska fondens betavärde under 
uppgång. Som vi tidigare konstaterat finns det dock en tendens till att fonderna 
utvärderas utifrån absoluta mått, åtminstone för den individuella placeraren, vilket 
skulle kunna vara ett av skälen till att förvaltarna väljer att minska sina betavärden. 
Motivet skulle då vara att uppgången i marknaden är tillräcklig i sig och prioriteten 
istället ligger på att gardera sig mot framtida nedgångar. Vi tror dock att betavärdena 
huvudsakligen inte minskats med avsikt, mer troligt är istället att värdena minskats på 
grund av att förvaltarna inte lyckats träffa helt rätt i samtliga sina innehav. Denna 
slutsats grundar sig både på förvaltarnas egna åsikter, men kanske framförallt på det 
faktum att minskning av betavärdet under en expansionsfas går emot teorin om market 
timing. En stor uppgång kan ställa större krav på förvaltaren eftersom de stora 
fluktuationerna ger upphov till att ett felbeslut bestraffas hårdare (i och med de 
potentiellt större inbördes skillnaderna mellan olika marknader och aktier). Detta är 
förmodligen en bidragande orsak till att spridningen på förvaltarna är något större i 
tidsperioden med uppgång än för mer stillastående kurser.

7.4 Persistens

Undersökningar av skattade alfavärden för avkastningsserierna påvisar förekomst av 
positiv persistens i förvaltarnas prestationer. Detta resultat visar att ungefär 11 % av 
tidigare resultat kan förklaras av tidigare överavkastningar (alfavärden). Resultatet är 
signifikant skilt från noll då alla fonder inkluderas, medan investering i ett färre antal 
fonder inte säkert ger ett signifikant nollskilt värde. Den praktiska användbarheten av 
detta resultat är därför begränsad. Vidare undersökningar visar att en stor del av 
persistensen verkar härstammar från den översta kvartilen av förvaltare (baserat på en 
rangordning av dessa). Om hänsyn dessutom tas till att många av fonderna verkar 
prestera bättre under sitt första levnadsår borde persistensen kunna vara ännu större 
bland de högst rankade förvaltarna. En investeringsstrategi på emerging markets som 
baserar sig på historiska data, exempelvis som en portfölj bestående av toppkvartilen 
från föregående tidsperiod, borde därför ha stor möjlighet att vara en lyckosam 
strategi. 

7.5 Avslutande diskussion

Det finns en del orsaker som delvis kan förklara varför förvaltarna har svårt att 
prestera bättre än index i denna studie, trots den höga risk som de tar. Ett av dessa är 
att tillväxtmarknader generellt sett inte anses vara lika effektiva som andra marknader, 
beroende exempelvis på svårigheter att få tillgång till information samt att index 
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sammansättning förändras när länder utvecklas. Den senare faktorn är intressant
eftersom de länder som byter klassificering från emerging markets till developed 
countries per definition har en stor vikt i MSCI EM index (se avsnitt 2.6.1). Om något 
av de länder med högst vikt i dagsläget (exempelvis Korea eller Taiwan, se bilaga 1) 
lämnar index måste förvaltare som avser följa MSCI EM ganska radikalt omvikta sitt 
innehav. Förutom de kostnader och risker själva omviktningen ger upphov till, leder 
den säkerligen också till att behovet av analyser och expertis förflyttas till nya länder 
och världsdelar.

Kostnaderna för att analysera tillväxtmarknader är, relativt andra marknader, höga. Då 
alla kostnader vanligtvis belastar fondernas respektive NAV-kurser får det viktiga 
implikationer på vårt resultat i denna undersökning. Vi bedömer det som troligt att 
flera av medianförvaltarna inom de olika grupperna av aktiv risk i själva verket kan ha 
överpresterat mot MSCI EM, om hänsyn tas till samtliga kostnader för förvaltningen. 
Detta bygger på att kostnaderna (inklusive både courtage samt köp- och säljavgifter, se 
avsnitt 6.2.) uppskattas till uppemot 2 % eller mer i genomsnitt för aktivt förvaltade 
fonder på emerging markets. Att utvärdera fonderna efter avgifter är dock knappast 
särskilt rättvisande eftersom dessa, som tidigare konstaterats, tas ut för att tillföra 
värde för investeraren. Då passiv förvaltning (även efter kostnader) gett en högre 
avkastning än medianförvaltaren inom samtliga grupper och tidsperioder, anser vi att 
betydelsen av resultatet ovan därför trots allt är av underordnad betydelse. Detta 
motiverar också valet att inte vidare undersöka avgifterna och dess påverkan på 
resultatet. 

För de resultat som erhållits i undersökningen av persistens bör poängteras att det 
baseras på det implicita antagandet att kategorin som helhet behållit samma grad av 
effektivitet under hela undersökningsperioden. Förekomst av persistens motsäger i sig 
hypotesen om att marknader inom kategorin emerging markets skulle vara fullt ut 
marknadseffektiva. Resultatet att överavkastningen verkar minska senare i 
tidsperioden kan indikera att kategorin emerging markets genomgår en effektivisering. 
Bedöms tillväxtmarknaderna vara mer effektiva idag än tidigare bör också persistensen 
minska efter hand, vilket får till följd att den positiva effekten av att välja fonder 
utifrån historiska data (enligt den strategi som beskrivits i 7.4) minskar. Enligt de 
resultat som erhållits i avsnitt 6.4.3 (Tabell 12) verkar dock istället persistensen varit 
starkare de senaste åren och vi gör därför bedömningen att en strategi baserat på 
historiska data borde ha goda möjligheter att skapa överavkastning om den tillämpas 
framöver.

Resultatet att medianförvaltarna underpresterar behöver inte ses som ett underbetyg till 
förvaltarna eller att investeringar på tillväxtmarknader inte bör företas. Totala 
diversifieringseffekter är, enligt både rådande teorin och förvaltarna själva, en viktig 
anledning till att investera på emerging markets. Samtliga fonder i urvalet erbjuder 
mot en förvaltningskostnad exponering mot dessa marknader. En fond kan visa sig 
utgöra det bästa alternativet för att erhålla exponeringen och diversifieringseffekterna, 
i alla fall för en privat investerare. Baserat på denna studies resultat bör dock en 
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institutionell placerare, såsom vår uppdragsgivare LFAB, absolut överväga passiv 
förvaltning via indexförvaltning istället för aktiv förvaltning via en förvaltare.

Sammantaget konstateras att det mest intressanta positiva resultatet från denna studie 
är att mellan 10 och 25 % av förvaltarna överpresterar gentemot index oavsett 
tidsperiod och aktivt risktagande. Dessutom verkar det finnas en viss grad av 
persistens i förvaltarnas prestationer som framförallt härstammar från den övre 
kvartilen av förvaltare och som dessutom verkar ha stärkts under de senaste åren. En 
vidare undersökning kan vara en djupare studie av dessa förvaltare för att se om dessa 
har liknande strategier för sin förvaltning som skiljer sig från övriga förvaltare. En 
undersökning av enskilda förvaltare kan även vara intressant för att se hur vårt 
antagande av hur en förvaltare definieras, se avsnitt 2.2, påverkar resultatet.

Alternativ till denna studie skulle också kunna vara att utvärdera en annan 
förvaltningsform, annat urval av fonder, kortare eller längre tidsperiod eller val av 
jämförelseindex. Fokus skulle också kunna ligga på att utförligare studera prestationer 
under olika kortare subperioder. Fenomenet med skickliga förstaårs-förvaltare är också 
en intressant infallsvinkel för fördjupade studier. Det mesta intressanta resultatet av 
detta examensarbete att undersöka vidare borde dock vara persistens i de högst 
rankade förvaltarnas resultat och den praktiska användbarheten av detta. En intressant 
del av detta skulle innefatta en individuell utvärdering av förvaltarna, främst de som 
överpresterat mot index, och vilka strategier de haft.  



Källförteckning

75

Källförteckning

Tryckt material 
Beim, D. och Calomiris, C.W (2001). Emerging financial markets 2001. McGraw-
Hill, New York, pp 2 

Blom, G. (2001). Sannolikhetsteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund

Brealy, R. och Myers, S. (2003). Corporate Finance, McGraw-Hill, New York. 

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of 
Finance, Vol. 52, No. 1.

Carpenter, J. N. och Lynch, A. W. (1999). Survivorship Bias and Attricon Effects in 
Measures of Performance Persistence. Journal of Financial Economics, Vol.54, pp 
337-374.

Claesson, K. (1987). Effektiviteten på Stockholms fondbörs. Stockholm: Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan

Conover, C.M. (2002). Emerging Markets: When are they worth it? Financial Analysts 
Journal. March/April 2002

Christensen, R. (1990). Log-Linear Models. Springer-Verlag, New York.

De Ridder, A. (2002). Effektiv kapitalförvaltning. Norstedts Juridik AB, Stockholm 

Divecha, A.B., Drach, J. och Stefek, D. (1992). Emerging Markets: A Quantitative 
Perspective. Journal of Portfolio Management, vol. 19, No 1 (Fall). pp 41-56.

Eaker, M., Grant, D., och Woodard, N. (2000). Realized Rates of Return in Emerging 
Equity Markets. Journal of Portfolio Management, Spring 2000, pp 41.

Elton, E.J. och Gruber, M.J. (1995). Modern Portfolio Theory and Investment 
Analysis. JohnWiley and Sons, USA.

Elton, E.J., Gruber, M.J och Blake, C.R. (1996). The Persistence of Risk-Adjusted 
Mutual Fund Performance. Journal of Business, Vol. 69, No 2, pp 133-157.

Elton, E. J., Gruber, M. J., Das, S. och Hlavaka M. (1993). Efficiency with Costly 
Information: A Reinterpretation of Evidence from Managed Portfolios, Review of 
Financial Studies, Vol 6, No 1

Engström, S. (2004). Does active portfolio management create value? An evaluation 
of fund managers’ decisions. Stockholm School of Economics. 



Källförteckning

76

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A rewiew of theory and Empirical Work, 
Journal of Finance, Vol 25, No 2

Fienberg, S.E. (1980). The Analysis of Cross-classified Categorical Data. MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts. 

Goetzmann, W. N och Ibbotson, R G. (1994). Do winners repeat? Patterns in Mutual 
Fund Return Behavior. Journal of Portfolio Management., Vol.20, no 2, pp 9-17.

Goldman Sachs (2006). The World and the BRICs Dream. Goldman Sachs Global 
Economics Group

Grinblatt, M. och Titman, S. (1989). Portfolio Performance Evaluation: Old Issues and 
New Insights, The Review of Financial Studies, Vol 2, No 3

Grinblatt, M. och Titman, S. (1992). The Persistence of Mutual Fund Performance.
Journal of Finance, 47,5 pp.1977-1984.

Hallahan, T.A  (1997). Persistence in Fund Portfolio Performance and the 
Information Context of Portfolio Performance History: An Examination of Rollover 
Funds. Department of  Economics and Finance, Royal Melbourne Institute of 
Technology.

Hendricks, D., Patel, J. och Zeckhauser, R. (1993). Hot Hands in Mutual Funds: Short-
Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988. Journal of Finance, Vol. 48, 
No1.

Hultman, P. (2003). Den svenska kreditmarknaden - en beskrivning av 
värdepappersmarknadens aktörer och instrument, Bokakademin, Linköping

Ilmanen, A. (2003). Expected Returns on Stocks and Bonds. Journal of Portfolio 
Management, Winter 2003.  

Ippolito, R. (1989). Efficiency with costly information: A study of Mutual Fund
Performance, Quarterly Journal of Economics, 104

Lee, L.S. (2003). The Persistence of Real Estate Fund Performance. Department of 
Real Estate and Planning, University of Reading.

Lekwall, P och Wahlbin, C. (2001). Information för marknadsföringsbeslut, IHM 
Publishing, Göteborg

Malkiel, B. G. (1995). Returns from investing in Equity Mutual Funds 1971-1991,
Journal of Finance, Vol 50, No 2



Källförteckning

77

Mayers, D. och Rice, E. Measuring Portfolio Performance and the Empirical Content 
of Asset Pricing Models, Journal Financial Economics 7 (March, 1979)

Pettis, M. (2001). The volatility machine. Emerging economies and the threat of 
financial collapse. Oxford University Press, New York.

Persson, M. (1998). Performance of Swedish mutual funds. Nationalekonomiska 
institutionen, Lunds universitet. 

Phelps, S. och Detzel, L. (1997). The Nonpersistence of Mutual Fund Performance,
Quarterly Journal of Business and Economics, 36, 1051-1069.

Psaila, P. (2005). Emerging Markets: All Grown Up? Investment Management 
Journal, Fall 2005.

Robeco (2004). Emerging markets equity benchmarks. Robeco emerging markets 
team. Intern information, erhållen via Länsförsäkringar AB.

Roll, R. (1978), Ambiguity when Performance is Measured by the Security Market 
Line, Journal of Finance, Vol 33, No 4

Rouwenhorst, K.G. (1999). Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock 
Markets. Journal of Finance, vol. no 4, august 1999.

Saunders, A. och Walter, I. (2002). Are Emerging Markets Equities a Separate Asset 
Class. Journal of Portfolio Management, Spring 2002.

Svensk författningssamling 2004:46, 5:19 1p. Lag om värdepappersfonder. 
www.riksdagen.se / Svensk författningssamling.

Sharpe, F, Wiliam. (1966). Mutual Fund Performance, Journal of Business, vol 39, no 
1.

Stanley, M. (1995). The Irwin guide to investing in emerging markets. Irwin, USA 

Vinell, L., Fischerström, J. och Nilsson, M. (2005). Effektivt Kapital en introduktion 
till modern portföljhantering, Norstedts Juridik AB, Norge

Treynor, J, L. (1965). How to rate Management of investment funds, Harward 
Business Review, vol 43, Jan-Feb 1965

Zamanian, M.(1997). Methods for mutual fund portfolio evaluation: An application to 
the Swedish market. Nationalekonomiska institutionen, handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 



Källförteckning

78

Internetkällor 
Damodaran, E (2002), www.damodaran.com, besökt 2006-12-15
IFC (2006). International Finance Corporation:s hemsida, http://www.ifc.org/about, 
besökt 2006-09-07. 

Li, Chuan. (2006). What are Emerging Markets?, Center for International Finance and 
Development, University of Iowa, besökt 2006-08-31. 

Länsförsäkringar. (2006). Länsförsäkringars hemsida, 
http://www.lansforsakringar.se/info, besökt 2006-08-30. 

Morgan Stanley (2006), Morgan Stanley Institutional Fund Emerging Markets 
Portfolio, 
http://www.morganstanley.com/im/publications/ffs/20060630/ffs_1053b_en.pdf, 
besökt 2006-09-07. 

Morningstar. (2006). Oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstars svenska 
hemsida, http://www.morningstar.se, besökt 2006-08-30. 

MSCI. (2006a) MSCI Index Calculation Methodology, 
http://www.mscibarra.com/resources/pdfs/MSCI_Feb06_IndexCalcMethodology.pdf

Muntliga källor 
Enquist, A. (2006). Analyschef kapitalförvaltningen, Länsförsäkringar AB. Muntlig 
kontakt, kontinuerligt under arbetets gång. 

MSCI. (2006b) Savvas Hadjiyiannakis, MSCI Barra. Personlig korrespondens. 2006-
09-19



Bilaga 1

79

Bilaga 1: Vikter för MCSI Emerging Markets

Tabellen nedan visar samtliga länder som ingick i MSCI EM 2006-06-30 samt deras 
respektive vikter i index.  

WEIGHTS

CTY DESCRIPTION COUNT IDX

AR ARGENTINA 12 0,81%

BR BRAZIL 54 11,01%

CL CHILE 27 1,58%

CN CHINA 80 9,40%

CO COLOMBIA 6 0,30%

CZ CZECH REPUBLIC 7 0,81%

EG EGYPT 21 0,72%

HU HUNGARY 5 1,03%

IN INDIA 68 6,06%

ID INDONESIA 24 1,50%

XB ISRAEL 35 2,71%

JO JORDAN 14 0,20%

KR KOREA 92 17,90%

MY MALAYSIA 60 2,70%

MX MEXICO 25 5,71%

MA MOROCCO 11 0,27%

PK PAKISTAN 15 0,21%

PE PERU 5 0,47%

PH PHILIPPINES 17 0,44%

PL POLAND 22 1,70%

RU RUSSIA 23 8,75%

ZA SOUTH AFRICA 50 8,94%

TW TAIWAN 103 13,73%

TH THAILAND 40 1,60%

TR TURKEY 33 1,46%

TOTAL 849 100,00%

MSCI EMERGING MARKETS INDEX
As of 30-Jun-2006

Summary by Country
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Bilaga 2: Beskrivning av datamaterialet

Här visas karaktäristik för samtliga de fonder som har ingått i den här studien i kodad 
form. Statistiken har tagits fram för varje fonds hela livslängd fram till slutdatumet 
2006-06-30 (sista observationen). Sist i bilagan har även statistik för hela materialet 
åskådliggjorts i form av boxplot-diagram

Fonder
Antal 
observationer

Geometrisk
överavkastning Standardavvikelse

Korrelation 
med MSCI EM

Geometrisk 
årsavkastning Aktiv risk

Fond 1 83 -0,36% 22,32% 0,9734 11,70% 5,12%

Fond 2 85 -2,96% 22,25% 0,9727 9,83% 5,17%

Fond 3 93 0,69% 22,98% 0,9444 18,63% 7,56%

Fond 4 25 -2,35% 19,95% 0,9543 30,99% 5,97%

Fond 5 28 -0,29% 20,51% 0,9482 24,50% 6,51%

Fond 6 162 -0,88% 24,43% 0,9668 7,90% 6,30%

Fond 7 162 -0,88% 24,43% 0,9668 7,90% 6,30%

Fond 8 89 0,26% 22,41% 0,9798 16,58% 4,48%

Fond 9 122 -1,42% 24,43% 0,9185 5,48% 9,80%

Fond 10 151 -2,88% 23,38% 0,9745 3,41% 5,28%

Fond 11 39 5,19% 23,65% 0,8815 46,97% 11,53%

Fond 12 48 2,24% 19,70% 0,9771 29,98% 4,19%

Fond 13 172 -2,51% 23,37% 0,9014 5,80% 10,21%

Fond 14 171 -2,25% 23,24% 0,9389 5,73% 8,02%

Fond 15 20 -12,76% 16,45% 0,9576 19,55% 6,92%

Fond 16 88 -3,01% 20,88% 0,9546 13,38% 6,58%

Fond 17 184 -3,51% 22,76% 0,9334 6,88% 8,22%

Fond 18 193 1,74% 22,21% 0,9371 12,64% 7,98%

Fond 19 85 -2,83% 23,15% 0,9636 9,82% 6,23%

Fond 20 52 -0,69% 19,26% 0,8723 23,73% 9,71%

Fond 21 52 -2,24% 18,15% 0,9584 21,70% 5,48%

Fond 22 93 0,86% 19,60% 0,9301 19,72% 8,08%

Fond 23 30 4,84% 19,05% 0,7657 34,04% 12,98%

Fond 24 161 -2,86% 24,05% 0,9513 5,96% 7,41%

Fond 25 53 -0,92% 18,92% 0,9255 23,22% 7,32%

Fond 26 53 -0,18% 18,14% 0,9716 24,08% 4,50%

Fond 27 66 -5,45% 20,44% 0,9507 13,09% 6,62%

Fond 28 144 -4,15% 23,54% 0,9182 2,20% 9,46%

Fond 29 22 -10,26% 23,29% 0,7434 24,32% 15,79%

Fond 30 65 -4,85% 19,86% 0,9638 11,36% 5,56%

Fond 31 96 -2,19% 24,06% 0,8354 12,35% 13,84%

Fond 32 105 -3,13% 25,24% 0,9106 4,56% 10,66%

Fond 33 143 -1,52% 23,22% 0,9515 4,37% 7,24%

Fond 34 152 -3,44% 22,74% 0,9696 3,27% 5,70%

Fond 35 152 -3,55% 22,42% 0,9631 3,27% 6,26%

Fond 36 126 -2,50% 20,86% 0,9290 5,88% 8,89%

Fond 37 162 2,28% 21,42% 0,9415 12,26% 7,68%

Fond 38 30 -6,96% 17,15% 0,9815 18,79% 3,86%

Fond 39 84 2,40% 22,19% 0,8590 14,81% 11,60%

Fond 40 182 -4,35% 21,40% 0,8702 6,45% 11,17%
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Fond 41 142 -0,17% 16,42% 0,7262 7,37% 15,86%

Fond 42 56 -0,40% 21,30% 0,9701 27,32% 5,41%

Fond 43 202 -0,13% 18,94% 0,6892 14,04% 16,95%

Fond 44 47 -0,15% 18,61% 0,9539 30,52% 5,67%

Fond 45 102 -0,34% 25,08% 0,9839 9,65% 4,48%

Fond 46 102 -0,57% 25,25% 0,9824 9,34% 4,72%

Fond 47 103 -3,26% 25,50% 0,9796 6,57% 5,13%

Fond 48 123 0,56% 25,16% 0,9639 7,42% 6,70%

Fond 49 101 -4,65% 23,56% 0,9665 6,57% 6,35%

Fond 50 139 -3,13% 22,28% 0,9559 2,57% 6,83%

Fond 51 109 2,03% 28,81% 0,8413 8,87% 15,60%

Fond 52 79 -0,64% 22,11% 0,9745 10,77% 4,96%

Fond 53 163 -3,16% 23,17% 0,9514 6,02% 7,17%

Fond 54 85 -0,87% 24,79% 0,9548 11,67% 7,65%

Fond 55 164 -3,59% 23,32% 0,9596 5,29% 6,56%

Fond 56 185 -5,43% 23,19% 0,9173 5,68% 9,31%

Fond 57 145 0,33% 23,92% 0,9643 6,25% 6,34%

Fond 58 100 -2,98% 24,06% 0,9824 6,99% 4,60%

Fond 59 146 0,78% 24,21% 0,9688 6,87% 6,01%

Fond 60 147 -2,93% 22,13% 0,9818 3,17% 4,39%

Fond 61 76 -5,45% 21,84% 0,9538 3,72% 6,61%

Fond 62 116 -1,34% 23,65% 0,9170 6,96% 9,86%

Fond 63 93 -3,72% 21,47% 0,9634 13,75% 5,89%

Fond 64 32 -6,28% 18,25% 0,8628 21,70% 9,63%

Fond 65 50 13,55% 24,41% 0,8309 39,40% 13,61%

Fond 66 150 -0,52% 23,62% 0,9750 4,48% 5,25%

Fond 67 151 -0,48% 24,23% 0,9707 5,73% 5,83%

Fond 68 79 -4,81% 24,26% 0,9249 5,97% 9,25%

Fond 69 153 0,31% 25,01% 0,9275 7,67% 9,35%

Fond 70 50 -1,54% 20,15% 0,9913 21,18% 2,70%

Fond 71 46 3,75% 21,06% 0,9092 35,49% 8,77%

Fond 72 46 -2,50% 18,61% 0,9869 27,64% 3,05%

Fond 73 39 -2,00% 16,09% 0,9095 38,56% 7,47%

Fond 74 39 -1,95% 18,08% 0,9860 37,87% 3,01%

Fond 75 172 -0,75% 22,02% 0,8475 8,37% 12,27%

Fond 76 25 -2,25% 19,23% 0,9789 31,18% 3,94%

Fond 77 177 -0,44% 22,03% 0,8542 10,53% 12,02%

Fond 78 139 1,58% 23,10% 0,9636 7,28% 6,25%

Fond 79 90 -4,32% 20,07% 0,8071 12,23% 13,14%

Fond 80 122 -1,08% 23,62% 0,8804 6,31% 11,67%

Fond 81 125 -0,29% 31,22% 0,8177 6,00% 18,05%

Fond 82 127 0,39% 28,74% 0,8303 8,12% 16,02%

Fond 83 19 -3,91% 19,10% 0,9869 25,39% 3,57%

Fond 84 120 -1,08% 21,71% 0,8932 6,88% 10,92%

Fond 85 147 -1,26% 23,15% 0,9763 4,74% 5,02%

Fond 86 168 -2,20% 21,77% 0,9303 7,24% 8,28%

Fond 87 136 -2,93% 23,22% 0,9798 4,55% 4,65%

Fond 88 157 -3,26% 20,23% 0,9192 6,16% 9,16%

Fond 89 170 -2,97% 23,29% 0,9635 4,91% 6,24%

Fond 90 165 -6,43% 22,29% 0,8950 3,16% 10,29%

Fond 91 106 -2,87% 25,23% 0,9634 4,69% 6,80%
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Fond 92 109 -1,27% 25,22% 0,9634 5,43% 6,82%

Fond 93 72 -5,58% 24,05% 0,9022 5,74% 10,37%

Fond 94 50 15,64% 25,41% 0,9394 40,97% 9,77%

Fond 95 153 -3,52% 23,15% 0,8728 4,35% 11,71%

Fond 96 222 -6,63% 22,06% 0,8193 8,06% 13,58%

Fond 97 153 -4,18% 22,60% 0,9019 3,56% 10,19%

Fond 98 137 0,38% 24,61% 0,9356 7,72% 8,69%

Fond 99 193 1,51% 22,36% 0,9397 12,33% 7,83%

Fond 100 143 0,28% 24,44% 0,9626 5,95% 6,63%

Fond 101 184 -5,14% 20,91% 0,8672 5,89% 11,18%

Fond 102 52 0,58% 19,12% 0,9881 24,81% 2,95%

Fond 103 32 -1,89% 19,00% 0,995 26,58% 1,92%

Fond 104 116 -1,47% 23,23% 0,9716 6,56% 5,83%

Fond 105 87 2,19% 22,47% 0,9762 17,02% 4,88%

Fond 106 95 -2,01% 22,67% 0,9282 11,91% 9,05%

Genomsnittligt antal observationer
för tidsserierna

10

50

90

130

170

       

 Avkastningarnas standardavvikelse för 
fonderna  (hela tidsperioden)

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

26,00%

Fondernas aktiva risk (hela tidsperioden)

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

25%

10%

median

90%

75%
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Bilaga 3: Frågemall till förvaltare

Dessa frågor utgjorde grunden i den undersökning som genomfördes med ett antal 
förvaltare. 

1. What is the main purpose with your emerging market funds? 
(To create a superior performance against index or to provide your customers with a 
diversification opportunity or something else)  

2. What main strategies do you use for your funds? 
(Market timing, stock picking, sector selection or a mix)

3. What sort of authority do the fund managers have in terms of
 fund holdings? 

(predetermined percentage of the fund in specific countries or in specific 
sectors)

 risk exposure?
(limitations to tracking error or beta exposure)

4. How do you evaluate your fund manager’s performance internally? 
(Their performance compared to other fund managers on emerging markets, against 
relevant benchmark index or something else)   

5. Do you think it is possible to create a persistent superior performance for an 
emerging market fund?
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Bilaga 4: Statistik till Jensens alfa undersökning 

Nedan finns statistik för de fonder som representerar gränserna ett i box-plot diagram. 
Detta är kompletterande statistik tillhörande de undersökningar med Jensens alfa som 
har gjorts i den här studien. Sist finns även box-plot diagram för hela tidsperioden 
samt de två subperioderna. 

940101-060630    106 fonder

Fonder på boxplotgränser

Jensens6
alfa P-value

R 
square

90% Fond 41 0,0023 0,414 0,532
75% Fond 59 0,0007 0,612 0,939
Median Fond 92 -0,0007 0,717 0,929
25% Fond 95 -0,0022 0,340 0,817
10% Fond 30 -0,0030 0,127 0,929

030401-060630    106 fonder

Fonder på boxplotgränser

Jensen
s alfa P-value

R 
square

90% Fond 8 0,0019 0,205 0,977
75% Fond 92 0,0000 0,989 0,958
Median Fond 100 -0,0013 0,395 0,978
25% Fond 32 -0,0026 0,218 0,961
10% Fond 3 -0,0041 0,031 0,967

940101-030331    80 fonder

Fonder på boxplotgränser

Jensen
s alfa P-value

R 
square

90% Fond 99 0,0027 0,123 0,936
75% Fond 59 0,0007 0,703 0,932
Median Fond 106 -0,0008 0,825 0,863
25% Fond 55 -0,0026 0,181 0,919
10% Fond 10 -0,0037 0,018 0,943
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Sammanfattande box-plot diagram för samtliga tidsperioder

-0,005

-0,0025

0

0,0025

0,005
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25%

10%
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Appendix A: Undersökningsmetod

Detta avsnitt är avsett för att sammanfatta och tydliggöra den metodgång som har 
använts i denna kvantitativa studie samt belysa en del problem som kan undvikas. 
Beskrivningen är tänkt att utgöra en grund för att kunna utföra liknande eller 
fördjupade studier i framtiden. Detta examensarbete får utöver resultaten även ett 
värde, framförallt för uppdragsgivaren, vid utförandet av fördjupande eller liknande 
studier av andra marknader eller branscher. Nedan följer de huvudsteg som varit 
grunden i denna studie samt en kort beskrivning av varje steg. Innehållet i varje steg 
har exemplifierats från denna studie för att på detta sätt tydliggöra vad steget innebär i 
praktiken, något som är ytterst viktigt eftersom avsnittet är tänkt att fungera som en 
generell men fortfarande praktiskt tillämpbar steg-för-steg metodik för studier av det 
här slaget. Metoden har delats in i fyra huvudsteg:  

1. Tydliga och strukturerade frågeställningar. Definiera vad som är problemet vad 
som ska besvaras och/eller varför studien skall utföras.

2. Val av ansats och mätmetoder. 
3. Hantering av material. Hur materialet samlas/köps in, rensas och behandlas.
4. Genomförande av studien.

Tydliga och strukturerade frågeställningar

Det är viktigt att ställa upp genomtänkta frågeställningar innan själva studien 
genomförs. Dessa frågeställningar bör baseras på den problemställning som ligger 
bakom uppkomsten av studien samt en noggrann analys av nuläget för 
problemområdet. Genomarbetandet av frågorna blir ännu viktigare då beställaren och 
utföraren är olika personer för att på ett tidigt stadium klargöra att man har en 
gemensam syn på problemet samt vilka frågeställningar som studien ska besvara. I 
denna studie återfinns frågeställningarna i kapitel 3 och innehåller vår syn på 
problemet, framförallt utifrån det som framkommit i nulägesanalysen.

Val av ansats och mätmetoder

För studier av detta slag när man vill utvärdera fonder eller liknande och deras 
prestationer under en längre period (tidsserieanalyser) lämpar sig en kvantitativ ansats 
bäst eftersom de ger en ”större fasthet i formen och precision i analysen” (Lekwall och 
Wahlbin, 2001). Ansatsen ska även kopplas till de frågeställningar som man avser att 
besvara och vilken metod som anses vara lämpligast för det. För att få en bättre 
koppling till verkligheten kan en kvalitativ studie göras som komplement till den 
kvantitativa delen, se avsnitt 2.6.6, 5.7 samt 6.5 i detta examensarbete. Mätmetoderna 
bör naturligtvis kopplas till den ansats som valts. De bör vara teoretiskt accepterade 
och praktiskt användbara för att öka studiens trovärdighet och möjlighet att 
genomföra. I denna studie beskrivs teorin bakom mätmetoderna i avsnitt 4.1 och 4.4.2
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samt deras praktiska användbarhet i avsnitt 2.7 där tidigare undersökningar beskrivs. I 
fall som detta när studien är tänkt att användas som en del i ett beslutsunderlag för ett 
företag är det även viktigt att mätmetoderna används inom företaget för att studien ska 
få genomslagskraft och resultaten ska vara jämförbara med liknande studier.

Hantering av material

Kärnan i en kvantitativ undersökning är det material man undersöker. Det är oerhört 
viktigt att ha kontroll på materialet samt försäkra sig om dess kvalitet, varför detta 
sannolikt är den viktigaste delen i en kvantitativ undersökning. De resultat som studien 
kommer fram till samt de slutsatser man drar utifrån dessa är helt beroende av 
pålitligheten i ursprungsdata och utrensningen av denna. Hanteringen av datamaterialet 
i detta arbete beskrivs i huvudsak i avsnitt 5.1. Syftet med hanteringen är att skapa en 
nettogrupp så lik målgruppen som möjligt, se Figur 8 i avsnitt 5.1. För att underlätta 
processen med utrensning av materialet är det viktigt att vara noggrann vid 
anskaffningen av datamaterialet. Vid rensningen vill vi lyfta fram framtagandet av 
tydliga gränser, i denna studie sattes gränser för korrelation och längd på serien som 
två huvudkriterier vid rensningen. Detta medförde att grovrensningen kunde 
genomföras enklare än om hela materialet gåtts igenom manuellt i ett första steg. En 
sådan okulär inspektion av samtliga fonder (eller liknande) bör dock alltid genomföras 
i ett senare skede, om inte annat för att försäkra sig om att grovrensningen utifrån de 
uppsatta kriterierna (korrelation och längd i denna studie) har gett ett tillfredställande 
resultat. 

Genomförande av studien

När studien utförs bör det göras med frågeställningarna i fokus och med den 
huvudsakliga avsikten att besvara dem. Om metoderna anpassas efter studien är det 
viktigt att vara medveten om de konsekvenser som det får för metoden, samt vilken 
påverkan det får för studiens transparens. I denna rapport har exempelvis en 
persistensundersökning utifrån kvartiler gjorts eftersom det passar till det material vi 
har haft att tillgå, se 5.6.2 och 6.4.2. Generellt är det viktigt att vara medveten om de 
brister som finns i undersökningen och materialet samt vilken påverkan det får på 
resultat och slutsatser. I denna rapport förs dessa diskussioner genomgående i de 
avsnitt det anses nödvändigt.


