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Abstract	
 
Title: How actively managed are Swedish mutual funds and which fund characteristics affects its 

activity rate?  
 

Authors: Juni Fagerman & Adam Hallborg 
 

Supervisor: Göran Hägg 

 
Background: The existence of closet index funds has been shown highly correlated to regulations and 

competition of explicit index funds on a market (Cremers et al. 2013). Despite its strong regulations and 
presence of explicit index funds, studies have shown that Sweden has a high amount of closet index 

funds. This fact has led to our interest in examining the presence of closet index funds on the Swedish 
market, and to try to identify and analyze potential characteristics of a fund that affect its choice of 

activity rate.  

 
Aim: The aim of the study is, by reason of the proven high presence of closet index funds on the Swedish 

market, to examine the activity rate within the funds, and to identify and analyze potential 
characteristics that affects it.  

 
Completion: The study is conducted through quantitative research. The activity rate of the fund market 

is measured through active share and then analyzed for how different characteristics influence the 

funds activity rate. Eventually the results of the study are being analyzed for if and how they are 
concatenated to the rules of the Swedish fund market.  

 
Conclusion: The result of the study shows that 52 % of the predicated actively managed funds were 

actually proven to be closet index funds. However, the result also shows that the degree of active share 
has generally risen, and that more funds are being actively managed in Sweden. The alignment of the 

fund, as well as if the fund is managed by a major bank, are proven to have a significant negative impact 
of the activity of the fund. This negative relationship is largely linked to the regulations as well as the 

size of the Swedish stock market, which creates incentives for low activity of the funds. 

 
Key words: Active fund management, Closet indexing, Active share, Opportunistic behavior, The 

Swedish fund market, Fund characteristics 
 

  



  

Sammanfattning	
 
Titel: Hur aktivt förvaltade är svenska fonder egentligen, och vilka bakomliggande faktorer påverkar en 
fonds aktivitet?  
 
Författare: Juni Fagerman & Adam Hallborg 

 

Handledare: Göran Hägg 
 

Bakgrund: Utbredningen av dolda indexfonder har visat sig starkt relaterat till ett lands regelverk och 
avsaknad av konkurrens på fondmarknaden i form av uttalade indexfonder (Cremers et al. 2013). Då 

Sverige är ett av de länder som placerar sig i topp vad gäller utbredning av dolda indexfonder (Cremers 
et al. 2013), är detta remarkabelt med tanke på att Sverige har ett effektivt och välfungerande juridiskt 

system (Heritage Foundation 2016). Detta har föranlett oss att undersöka förekomsten av dolda 

indexfonder i Sverige, samt identifiera och analysera möjliga orsaker till val av aktivitetsgrad utifrån 
såväl yttre som inre faktorer.  

 
Syfte: Uppsatsen syfte är att med anledning av att det framkommit att dolda indexfonder är vanligt 

förekommande på den svenska fondmarknaden, undersöka aktivitetsgraden i svenska aktiefonder, samt 
identifiera och analysera möjliga orsaker till val av aktivitetsgrad.  

 
Genomförande: Studien genomförs med ett kvantitativt angreppssätt för att möjliggöra ett statistiskt 

säkerställt resultat kring aktiviteten på den svenska fondmarknaden. Aktivitetsgraden på den svenska 

fondmarknaden mäts, genom active share, för att sedan ligga till grund för tester angående hur olika 
karaktärsdrag påverkar en fonds aktivitet. Avslutningsvis undersöks hur studiens resultat kan kopplas 

till de spelregler som gäller på den svenska fondmarknaden. 
 

Slutsats: Studiens resultat visar på att drygt hälften, 52 %, av de påstått aktivt förvaltade fonderna 
under mätperioden 2005-2015, i själva verket är att betrakta som dolda indexfonder. Resultatet visar 

dock också på att det under mätperioden skett en kraftig förbättring av fonders aktivitetsgrad, samt att 

fler fonder förvaltas aktivt på den svenska marknaden. Fondens inriktning, såväl som om fonden är 
förvaltad av en storbank, har en signifikant negativ påverkan på fondens aktivitet. Det kan till stor del 

förklaras av att rådande regelverk och den svenska aktiemarknadens storlek, indirekt uppmuntrar 
fonder till en lägre aktivitetsgrad.  

 
Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, Dolda indexfonder, Active share, Opportunism, Svensk 

fondmarknad, Fonders karaktärsdrag  

  



  

Förord	
 
Först vill vi rikta ett tack till vår handledare Göran Hägg, som under terminens gång hjälpt oss att vända 
och vrida på studiens problem. Vi vill även passa på att tacka Ingrid Asp som väglett oss genom studiens 

ekonometriska område.  
 

Vidare vill passa på att tacka vår seminariegrupp för såväl konstruktiv kritik som inspiration.  

 
Ett stort tack riktas också till Fondbolagens förening, Nasdaq och SIX för tillhandahållande av studiens 

data. Utan er hjälp hade studien inte varit möjlig att genomföra. 
 

Slutligen vill vi även tacka Daniel Berglund, som bidragit till studien genom sina 
programmeringskunskaper. 

 

Linköping 2016-05-29 
 

Juni Fagerman  Adam Hallborg 
  



  

Begreppslista	
 
Active share – Är ett aktivitetsmått som visar på hur stor del av fondens innehav som skiljer sig från 

jämförelseindex. Måttet visar därigenom på en fonds möjlighet att slå sitt jämförelseindex (Cremers & 
Petajisto 2009). 

 
Alfa – Är ett mått på överavkastning och visar på fondens avkastning i förhållande till jämförelseindex. 

Alfavärdet erhålls genom att indexets avkastning subtraheras från fondens avkastning. Genom detta 

påvisar ett positivt alfavärde att en fond lyckats prestera bättre än index, medan ett negativt alfavärde 
visar på det motsatta (Black & Treynor 1967).  

 
Tracking error – Är ett riskmått som utvärderar fondens historiska volatilitet på avkastningen i 

förhållande till dess jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond eftersträvar att ha ett högt värde på 
tracking error eftersom detta visar på att fonden tagit aktiva positioner som skiljer sig från index (Roll 

1992).  

 
Informationskvot – Består av fondens aktiva avkastning (alfa) dividerat med aktiv risk (tracking 

error). Måttet visar därigenom på en fondförvaltares förmåga att ta tillvara den aktiva risken i fonden, 
dvs hur mycket överavkastning den aktiva förvaltningen gett i förhållande till jämförelseindex (Black & 

Treynor 1967). 
 

NAV – Är en förkortning för Net Asset Value och är priset per fondandel. Avser marknadsvärdet på 

fondens tillgångar efter avdrag för avgifter, vilket sedan delas med antalet fondandelar (Swedbank 
Robur 2016).  

 
Jämförelseindex – Är det index som respektive fond valt som jämförelse för såväl prestation som 

aktivitet, och bör därav avspegla den värdepappersmarknad på vilken fonden investerar (Swedbank 
Robur 2016).  

 
OMXSBCAPGI – Är ett viktbegränsat index, bestående av de största och mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen (Nasdaq 2016).  

 
CSRXSE – Är ett vanligt förekommande småbolagsindex, innehållande små och medelstora bolag på 

den svenska marknaden (Nasdaq 2016).  
 

SIXPRX – Är ett viktbegränsat index, där inget bolag får utgöra mer än 10 % av indexets totalvärde. 
Innehaven utgörs av alla bolag på Stockholmsbörsen (Fondbolagens förening, fondspecial).  
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1.	Inledning		
 

År 2014 sparade 76 % av svenskarna i åldern 18-76 år genom fonder, antingen privat eller via 
tjänstepension (Fondbolagens förening 2014a). Totalt uppgick fondförmögenheten i Sverige vid 

utgången av 2015 till 3 246 miljarder kronor, vilket är en dubblering av fondförmögenheten sedan 2009 
(Fondbolagens förening 2016).  

 

Tre fjärdedelar av de svenska fondspararna investerar i aktiefonder, där den vanligaste aktiefondtypen 
är Sverigefonder (Fondbolagens förening 2014a). Intresset för indexfonder har dock ökat stadigt under 

de senaste åren och uppvisade år 2015 nettoinsättningar på drygt 20 miljarder kronor, medan 
aktiefonder i stället visade nettoutflöden (Fondbolagens förening 2016). Den största anledningen till val 

av fond, är rekommendation från rådgivare (Fondbolagens förening 2014a). 
 

I Sverige har det sedan år 2010 pågått en hätsk debatt kring aktiv fondförvaltning1. Kritiker har menat 

att ett flertal aktivt förvaltade fonder förvaltats oroväckande likt index, vilket inneburit att möjligheten 

till att prestera bättre än index varit minimal. I december år 2013 valde Aktiespararna2 att stämma 

Swedbank Robur efter att det framkommit att två av bolagets fonder, Allemansfonden och 

Kapitalinvest, sedan över tio år tillbaka förvaltats i likhet med en indexfond (Aktiespararna 2013). De 
ansåg att sparare i de bägge fonderna betalat avgifter för något som Swedbank inte ens avsett att 

leverera (Aktiespararna 2013). Då huvudsyftet med en aktiv fond är att överavkasta jämfört med dess 
jämförelseindex, bygger idén på att så också sker. När fonden istället inte klarar av att uppnå dess 

tilltänkta avkastning, samtidigt som spararna tvingas betala en högre avgift, bidrar detta till att 

avkastningen i slutändan blir sämre än för dess jämförelseindex. Fenomenet är något som beskrivs av 
William F. Sharpe, som förklarar att skillnaden mellan de båda alternativen kan bli så stor som 

uppemot 30 procent i total avkastning för någon som sparar till sin pension under 30 år 

(Dahlberg 2013a).  

 

I en global studie gjord av Cremers, Ferreira, Matos & Starks (2013), framkommer det att utbredningen 

av dolda indexfonder på den svenska marknaden är högre än genomsnittet. Författarna uppskattar att 
73 procent av de aktivt förvaltade fonderna i Sverige med nationell exponering, i själva verket är att 

betrakta som dolda indexfonder. 
 

Finansinspektionen (FI) har i sin konsumentrapport från maj 2014 uppmärksammat förekomsten av 
dolda indexfonder, samt den problematik detta medför. FI framförde även kritik kring fondfaktabladen 

och anser att informationen i många fall är för schablonmässig och inte tar hänsyn till fondens 

individuella karaktär. FI har med anledning av ovanstående resonemang stärkt tillsynen av 
fondfaktabladen (Finansinspektionen 2014). FI har, för att undersöka omfattningen av problemet, 

                                                
1 Se till exempel Andersson, Dahlberg & Mårder (2010); Dahlberg (2013a).  
2 En oberoende intresseorganisation för svenska aktiesparare. 
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genomfört en granskning av svenska fonder som förvaltats indexnära. FI:s hela undersökning, med 

undantag från sammandrag, har sekretessbelagts och finns inte att tillgå, varpå det inte finns någon 
offentlig uppgift om hur vanligt förekommande dolda indexfonder faktiskt är på den svenska 

marknaden (SVT 2016). De presenterar dock i sin konsumentrapport från maj 2015 en sammanfattning 

av undersökningen. FI fastställer att det råder brist i bolagens beskrivningar av fondernas mål och 
placeringsinriktning. Vidare konstateras diskrepans mellan fondbolagens interna mål och den 

placeringsinriktning som kommuniceras ut till kund, om en ”mycket låg aktiv risk”, samtidigt som 
fonden för konsumenten beskrivs som aktiv. Sammantaget riskerar detta att leda till att konsumenten 

vilseleds och inte får vad de betalar för. FI konkluderar att fondernas aktivitet bör kunna beskrivas mer 
nyanserat och rättvisande, med utgångspunkt i den aktuella förvaltningen och i förhållande till fondens 

jämförelseindex (Finansinspektionen 2015b). 
 

1.1	Problemdiskussion	
 

Utbredningen av dolda indexfonder har visat sig starkt relaterat till ett lands regelverk och avsaknad av 

konkurrens på fondmarknaden i form av uttalade indexfonder (Cremers et al. 2013). Då Sverige är ett 
av de länder som placerar sig i topp vad gäller utbredning av dolda indexfonder (Cremers et al. 2013), är 

detta remarkabelt med tanke på att Sverige har ett effektivt och välfungerande juridiskt system 
(Heritage Foundation 2016).  

 
Detta föranleder oss att undersöka förekomsten av dolda indexfonder i Sverige, samt identifiera och 

analysera möjliga orsaker till val av aktivitetsgrad utifrån såväl yttre som inre faktorer. För att kunna 

göra detta behöver vi 1) mäta aktivitetsgraden på den svenska fondmarknaden, 2) undersöka vilka 
karaktärsdrag som påverkar en fonds aktivitet, samt 3) undersöka hur studiens resultat kan kopplas till 

de spelregler som gäller på den svenska fondmarknaden. 
 

Grundidén med aktiv fondförvaltning är att generera ett värde för investeraren. Målet är att överavkasta 
kontra fondens jämförelseindex (Fondbolagens förening, 2015) och vägen dit går genom att avvika från 

jämförelseindex. Detta innebär således också en risk för att fonden kan gå sämre än sitt 
jämförelseindex. Motsatsen till aktiv fondförvaltning är indexfonder, som i stället ämnar följa ett 

marknadsindex. Då det kostar mer att förvalta en aktiv fond i form av förvaltning och administration, är 

avgiften också högre för en aktiv fond, jämfört med en indexfond. Avgiften bör med andra ord reflektera 
fondens riskjusterade avkastning (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú 2009). Forskningen på området är indelad i 

två läger. Majoriteten av forskningen visar på en svårighet för fondförvaltare att prestera över index, 
särskilt efter att hänsyn tagits till avkastning efter fondavgift (se t ex Flam & Vestman 2014; Fama & 

French 2010; Carhart 1997). Dessa forskare menar främst att om en fond presterar över index, beror 
detta på tur och inte skicklighet. Vidare finns det också forskning som visar på ett negativt samband 

mellan fondens avgift och prestation (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú 2009). De forskare som är av en annan 

åsikt menar framförallt att aktiv fondförvaltning kan generera överavkastning genom skicklighet eller 
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informationsövertag (Cremers & Petajisto 2009; Wermers 2000, Ippolito 1989, Droms & Walker 1996; 

Cuthbertson, Nitzsche & O’Sullivan). Petajisto (2013) definierar en dold indexfond som en uttalat aktivt 
förvaltad fond, med en fondavgift som speglar detta, men som i själva verket förvaltas indexnära. Själva 

förekomsten av dolda indexfonder tyder därmed på att marknaden lider av opportunistiskt beteende. 

Fondbranschen har genom dolda indexfonder skapat sig en möjlighet att profitera på investerarens 
okunskap. Om fonden förmedlas via en tredje part, till exempel en bankrådgivare, ökar incitamenten 

ytterligare för opportunistiskt beteende då även denna tredje part vill maximera sin nytta genom att 
profitera på investerarens okunskap. Detta beteende kan hänföras principal-agent teorin 

(Groenewegen, Spithoven & van Den Berg 2010).  
 

Traditionellt sett har en fonds aktivitet mätts genom aktivitetsmåttet tracking error. Tidigare forskning 
har framförallt fokuserat på fondens prestation, och inte aktivitet. Dock är de två begreppen aktivitet 

och prestation tätt sammankopplade; för att prestera över/under index måste fondförvaltaren aktivt ta 

positioner som skiljer sig från index. Detta medför även att olika prestationsmått kan användas som 
proxy för en fonds aktivitet. Active share är ett nytt aktivitetsmått (Cremers & Petajisto 2009) som rönt 

stor uppmärksamhet sedan det först introducerades. Måttet fastställer storleken på den aktiva delen av 
fondens innehav, det vill säga den del som skiljer sig från fondens jämförelseindex.  

 
Cremers och Petajisto (2009) argumenterar för en kombination av active share och tracking error. 

Genom att kombinera måtten tracking error och active share, fångas olika typer av investeringsfilosofier 

upp, något som tidigare inte tagits hänsyn till (Cremers & Petajisto 2009). Active share fångar upp 
aktivitet från fonder som förvaltas genom stock-picking (aktieurval), medan tracking error fångar upp 

aktivitet från fonder som väljer att investera genom factor timing (Cremers & Petajisto 2009). I vår 
studie är vi intresserade av Active share som indikator på aktivitet i förvaltningen av fonden. Därmed 

anser vi att måttet, trots den kritik som framförts av fondbranschen3, är av relevans för studien. Vidare 

ämnar vi även utvärdera fondens aktivitet genom tracking error. Genom att kombinera dessa två 

aktivitetsmått, likt Cremers och Petajisto (2009), och analysera fonderna utifrån dem, anser vi mer 
exakt kunna avgöra huruvida en fond bör ses som aktivt förvaltad eller som en dold indexfond. Vi 

hoppas kunna bidra med en mer nyanserad studie av hur den svenska fondmarknaden ser ut, och vad 
som eventuellt kan förklara att så många fonder på den svenska marknaden anklagas för att vara dolda 

                                                
3 Mätningen av aktiv förvaltning har varit föremål för stora delar av den debatt om dolda indexfonder, som förekommit i Sverige sedan 

avslöjandet att två av Swedbanks Roburs fonder förvaltats i enlighet med dolda indexfonder. Cecilia Hernqvist, kommunikationsdirektör på 
Swedbank, utrycker enligt följande: "Vi tycker att de här fonderna har varit aktivt förvaltade. Med det menar vi att det finns personer av kött och 
blod, som ägnar hela sin arbetsdag åt att bedöma, analysera och träffa bolag för att besluta om man ska behålla aktierna, om man ska sälja, eller 

om man ska köpa" SVT (2016). Fondbolagens förening har en liknande definition, de menar att vid aktiv förvaltning ska fondens placering avvika 
från index genom att förvaltaren fattar aktiva placeringsbeslut (Fondbolagens förening 2014b). Frédéric Surry och Raul Leote De Carvalho från 
BNP Paribas Investment Partners kritiserar i en artikel (2015) Active share som ensamt prestationsmått. De argumenterar för att en fond kan gå 
bättre än index trots att den förvaltas indexnära och har en låg active share. Även Peter Branner på SEB Asset Management kritiserar måttet i 

Joel Dahlbergs bok Sammansvärjningen (2015). Han är av åsikt att måttet är förenklat och otillräckligt för att bedöma en 
kapitalförvaltningsverksamhet. Vidare pekar Branner på att active share ensamt inte är relevant som utvärderingsmått, och att det enligt 
finansiella experter är mindre relevant på mindre aktiemarknader.  
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indexfonder. Vidare vill vi undersöka ifall förändring av aktivitetsgrad har skett sedan 

uppmärksammandet av dolda indexfonder på den svenska marknaden. 
 
Det finns en rad tidigare studier som undersöker sambandet mellan fonders karaktärsdrag och 

riskjusterad avkastning. I vår studie fokuserar vi på att undersöka följande variablers påverkan på en 

fonds aktivitet: fondens storlek, fondbolagets storlek, förvaltning av en storbank, fondens ålder, 
fondbolagets ålder, fondens inriktning, tracking error, samt informationskvoten. 

 
De mest betydande faktorerna för en fonds prestation har visat sig vara fondens storlek, fondbolagets 

storlek, bankförvaltning och fondens avgift. Enligt tidigare studier råder det ett samband mellan 

fondens storlek och dess aktivitet, där mindre fonder tenderar att överlag vara mer aktiva än de större 

(Cremers & Petajisto 2009; Pollet & Wilson 2008). Vad avser påverkan från fondbolagens storlek på 
fonders aktivitet, så finner Chen et al. (2004) ett positivt samband. Studier tyder också på att det finns 

stordriftsfördelar vid fondförvaltning (se till exempel Latzko 1999; Chen et al. 2004).  
 

En studie gjort på den finska marknaden visar på ett negativt, signifikant samband mellan fonder som 
är förvaltade av banker och fonders riskjusterade avkastning (Korkeamaki & Smythe 2004). Den 

svenska fondmarknaden domineras av storbankerna (Söderström, Gomez Ruales, Ruggieri, & Törnqvist 

2013) och andra större aktörer. Vidare är det av särskilt intresse att studera storbankernas påverkan på 
en fonds aktivitet, eftersom cirka 60 % av den svenska fondmarknaden kan hänföras till dem 

(Söderström et al. 2013). Söderström et al. (2013) konkluderar att trots att valmöjligheterna för kunder 
idag är stora, är det ”ovanligt att flytta ett befintligt engagemang till en annan bank eller till ett annat 

fondbolag”. Detta implicerar att investerare på den svenska fondmarknaden lider av status quo bias. 
Samuelson och Zeckhauser (1988) ger också stöd för påståendet genom att visa på att det är svårt att 

ändra placeringsval med anledning av status quo. 
 

Ytterligare en aspekt som kan hänföras storbanksförvaltade fonder, är att dessa rimligtvis förmedlas 

och rekommenderas av en rådgivare i banken. För en vanlig investerare är den vanligaste anledningen 
till val av fond, efter rekommendation från rådgivare (Fondbolagens förening 2014a). Genom provision 

till rådgivaren för förmedling av fond, skapas incitament för såväl rådgivaren som fondbolaget  att agera 
opportunistiskt och profitera på investerarens okunskap (Groenewegen, Spithoven & van Den Berg 

2010; Powell & DiMaggio 1991; Kasper & Streit 1998).  
 

Den svenska aktiemarknaden är relativt liten, totalt är 283 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Av 

dessa är 76 large cap-bolag, 104 tillhör mid cap-bolag, och 103 är small cap-bolag (Nasdaq 2016). Med 
andra ord är möjligheterna begränsade för att avvika från index för en fondförvaltare som fokuserar på 

large cap-bolag, i relation till en fondförvaltare som fokuserar på mid- och small cap-bolag. Petajisto 
(2013) finner ett signifikant samband mellan fonders aktivitet och fondens inriktning. De fonder som 

inriktar sig mot small-cap bolag tenderar att ha en högre active share, jämfört med de fonder som är 
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fokuserade på large-cap bolag. Detta resonemang stöds ytterligare av Chen et al. (2004) som finner att 

fonder inriktade mot small cap-bolag presterar bättre än andra fonder.  
 

1.2	Syfte		
 
Med anledning av att det framkommit att dolda indexfonder är vanligt förekommande på den svenska 

fondmarknaden, ämnar vi undersöka aktivitetsgraden i svenska aktiefonder, samt identifiera och 

analysera möjliga orsaker till val av aktivitetsgrad.  
 

1.3	Forskningsfrågor		
 

• Hur ser aktivitetsgraden ut på den svenska fondmarknaden mellan åren 2005-2015?  

• Hur påverkas en fonds aktivitet av dess karaktärsdrag?  

• Hur påverkas fonders aktivitet av den svenska fondmarknadens spelregler? 

• På vilket sätt har svenska fonders aktivitet påverkats av uppmärksammandet av dolda indexfonder? 

 

1.4	Metod	och	genomförande		
 

Data för innehav har insamlats på årsbasis från Finansinspektionen och respektive indexleverantör. 
Data för NAV-kurser har insamlats på månadsbasis från NAV-center på Fondbolagens förening, likaså 

har data för indexutveckling inhämtats på månadsbasis från respektive indexleverantör. Datamaterialet 
klassificeras som paneldata, innehållandes 728 observationer för totalt 84 fonder. Tidsperioden som 

undersöks är år 2005-2010 och samtliga fonder i urvalet är aktiefonder. Studien utgår från den metod 
som Cremers & Petajisto (2009) använder sig av, med active share som mått för aktivitet. Vidare 

klassificeras datamaterialet efter Cremers & Petajisto (2009) kategorier för att identifiera olika 

aktivitetsgrader och investeringsfilosofier. Samband mellan fonders karaktärsdrag och fonders aktivitet 
skattas genom paneldataregressioner. Active share används som proxy för fondens aktivitet, och är den 

beroende variabeln. De oberoende variablerna som studien innefattar är fondens storlek, fondbolagets 
storlek, förvaltning av en storbank, fondens ålder, fondbolagets ålder, fondens inriktning, tracking error 

samt informationskvoten. Datamaterialet har även delats in i två mätperioder för att undersöka 
huruvida det skett en förändring av aktivitetsgrad på den svenska fondmarknaden sedan 

uppmärksammandet av dolda indexfonder i Sverige. Avslutningsvis analyseras hur studiens resultat 
kan kopplas till de spelregler som gäller på den svenska fondmarknaden. 
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1.5 	Avgränsning		
 
Studien kommer att avgränsas till aktiefonder med inriktning mot Sverige, då det visat sig att 

Sverigefonder är den vanligaste aktiefondtypen (Fondbolagens förening 2014a). Tidigare forskning har 
undersökt för en rad samband mellan fonders karaktärsdrag och prestation, däremot är samband 

mellan fonders karaktärsdrag och aktivitet ännu relativt outforskat, inte minst på den svenska 
fondmarknaden. Beträffande studiens förklaringsvariabler har avgränsning gjorts med anledning av 

studiens omfattning. Andra variabler av vikt som hade kunnat undersökas för är t ex fondens avgift och 

fondens omsättning. Då studien redan är omfattande och komplex, fanns inte möjlighet att även 
undersöka dessa variablers påverkan för fonders aktivitet.  

  

1.6	Etik		
 
Eftersom dolda indexfonder är ett omdebatterat ämne, har vi valt att försöka förhålla oss neutrala kring 

dess existens. Vad vi ämnar få fram med denna studie är en redogörelse för aktivitetsgraden på den 
svenska marknaden, samt vad som förklarar detta. Vidare anser vi inte att det finns någon större 

mening, rent forskningsmässigt, att avslöja vilka fonder som förvaltas som dolda indexfonder. Detta då 
det finns risk att studien skadar enskilda aktörer om dessa pekas ut (Bryman & Bell 2013). Vi är istället 

intresserade av att identifiera och urskilja särskilda karaktärsdrag. Då vi arbetar med ett stort 

datamaterial, är det av största vikt att inte inhämta mer data än nödvändigt, speciellt gällande data från 
externa leverantörer. Detta för att inte åsamka dem onödig tidsåtgång, samt för att undvika onödigt 

brus i materialet (Vetenskapsrådet 2011). 
 

1.7	Disposition	
 

Kapitel 2, Reglering och övervakning av fondbranschen, presenterar spelreglerna för den svenska 
fondmarknaden utifrån såväl befintliga regleringar som observerade beteenden i form av tidigare 

studier och rapporter. Kapitlet belyser därmed fondmarknaden utifrån de institutioner som råder i form 

av formella och informella regler och normer.  
 

Kapitel 3, Teori och forskning kring aktiv fondförvaltning, presenterar tidigare forskning inom såväl 
fondprestation som aktiv fondförvaltning. Vidare beskrivs hur prestation mäts i form av 

prestationsmåttet informationskvot, och hur aktiv fondförvaltning mäts i form av active share och 
tracking error. Sist, men inte minst, tas olika orsaker till aktivitet upp. 

 
Kapitel 4, Metod, tar upp studiens datainsamling, metod och tillvägagångssätt. Fokus ligger på studiens 

ekonometriska del, och de olika valen redogörs för grundligt. 
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Kapitel 5, Deskriptiv statistik, presenterar och redogör för studiens data. Kapitlet ämnar ge läsaren 

förståelse för materialets storlek, bredd och spridning.  
 

Kapitel 6, Resultat och analys, presenterar och beskriver aktivitetsgraden på den svenska 

fondmarknaden, samt resultatet av studiens regressioner – således olika faktorers påverkan på fonders 
aktivitet. Vidare diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån tidigare presenterad forskning och 

studier. 
 

Kapitel 7, Spelreglernas betydelse för aktivitet, utgår från studiens empiriska resultat och analys, och 
diskuterar dess ekonomiska signifikans utifrån tidigare presenterade spelregler på den svenska 

fondmarknaden.  
 

Kapitel 8, Slutsats, konkluderar studiens viktigaste resultat och besvarar studiens forskningsfrågor, 

samt ger förslag till vidare forskning.  
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2.	Reglering	och	övervakning	av	den	svenska	
fondmarknaden	

 

Mer än tre fjärdedelar av den svenska befolkningen i åldern 18 till 76 år sparar genom fonder 
(Fondbolagens förening 2014a). Efter den senaste finanskrisen har fondsparandet ökat stadigt varje år, 

och den svenska fondförmögenheten uppgick år 2015 till hela 3 246 miljarder kronor - mer än dubbelt 
så mycket som år 2009 (Fondbolagens förening 2016). De främsta ändamålen för fondsparandet är som 

buffertsparande, sparande till pensionen, för att få bra avkastning, samt som komplement till annat 
sparande (Fondbolagens förening 2014a). Med andra ord har de flesta privata investerare en medellång 

till lång sparhorisont. Trots att intresset för indexfonder har ökat på senare år, är det fortfarande 

vanligast för privata investerare att investera i aktiefonder, främst Sverigefonder (Fondbolagens 
förening 2014a). 

 
Enligt Söderström et al. (2013) har den enskilde investeraren en svag köpmakt på den svenska 

fondmarknaden. Orsaken tycks vara en låg kundrörlighet som är relaterat till inlåsningseffekter (t ex vid 
pensionssparande), investerarens brist på kunskap, samt den brist på transparens som kännetecknar 

den svenska fondmarknaden (Söderström et al. 2013).  

 

2.1	Reglering	och	övervakning	
 

Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som har till uppgift att kontrollera att fondbolagen 

efterlever de lagar och regleringar som finns (Finansinspektionen 2015a). Det är FI:s ansvar att aktivt 
granska och bedöma aktörer på de finansiella marknaderna (Finansinspektionen, u.å.). Myndigheten 

verkar för att stärka konsumentskyddet på de finansiella marknaderna genom tillsyn av såväl 
aktörernas beteenden som information gentemot konsumenterna, samt genom finansiell folkbildning 

(Finansinspektionen, u.å.). FI har idag inte möjlighet att införa regler som skiljer sig från rådande EU-

förordning, och deltar därför i ESMA4:s arbete kring reglering av fondförvaltning (Finansinspektionen 

2015b). FI ingår idag även i en utredning som Sveriges regering tillsatt med uppdrag att se över hur 
fonder regleras på den Svenska marknaden (Finansinspektionen 2015b).  

 

2.1.1	Formella	lagar	och	regler	
Regleringen kring förvaltning av värdepappersfonder är idag tämligen gedigen och behandlar såväl 
andelsinvesteringar av det totala kapitalet, som hur information till konsumenten ska uppges. Själva 

lagstiftandet sker allt som oftast på EU-nivå med det efterföljande resultatet att länders parlament 
lagstiftar på nationell nivå i de frågor som berörs. Det är således EU och Sveriges riksdag som beslutar 

om lagstiftning och implementering av regelverk kring fondförvaltning i Sverige. 
                                                
4 European Securities and Markets Authority. 
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De lagar och direktiv som har störst betydelse för den svenska fondmarknaden är lagen (2004:46) om 
värdepappersfonder och EU-Direktiv (2009/65/EG). Trots att lagen (2004:46) om värdepappersfonder 

antogs redan år 2004, har den sedan dess ändrats och anpassats efter införandet av EU-Direktiv 

(2009/65/EG) år 2009. 
 

Direktivet behandlar de huvudprinciper som bör tillämpas vid utformning och tillhandahållande av 
basfakta för investerare, vilket ökat transparensen gentemot investerare och bidragit till att möjliggöra 

en mer saklig bedömning vid granskning av fondens prestation. I direktivet anges bland annat att det 
för investeraren, genom beskrivningen av placeringsinriktning, bör framgå vilka övergripande mål 

fondföretaget har samt hur de ska uppnås. Vidare anges det i kapitel 1, artikel 3, punkt 2 att: ”Basfakta 
för investerare ska vara rättvisande, tydliga och inte vilseledande”. Det läggs även stor vikt vid 

presentationen av information, att den ska vara lättläst och tydligt formulerad, samt att användandet av 

jargong bör undvikas. 
 

I lag (2004:46) om värdepappersfonder förklaras kring ett bolags uppföranderegler att fondbolag ska 
bedriva sin verksamhet på så sätt att “allmänhetens förtroende för fondmarknaden upprätthålls”. 

Bolaget ska även vidta åtgärder för att fondandelsägares intressen inte ska “påverkas negativt av 
intressekonflikter” (2 kap. §17c). Det råder krav på att det för varje fond måste finnas en aktuell 

informationsbroschyr kring fondens investeringsinriktning, riskprofil, samt vilken typ av tillgångsslag 

som fonden investerar i. Vidare anges att den information som bistås konsumenten måste vara 
utformad på ett tydligt, lättbegripligt och ej vilseledande sätt (4 kap. §15-17).  

 
Lagen redogör också för hur kostnader ska redovisas samt på vilka grunder beräkningarna av 

kostnaderna bör fastställas. För varje fond ska fondbolaget varje år meddela investeraren om de totala 
kostnaderna för fonden och hur uppdelningen ser ut mellan förvaltningsavgift, kostnader för förvaring 

av tillgångarna, samt transaktionskostnader (4 kap. §22-23). 

 
I lagens femte kapitel behandlas en fonds begränsningar avseende investering av kapital. I paragraf 6 

anges att en enskild placering från en och samma emittent, med vissa undantag, inte får uppgå till mer 
än 5 procent av det totala fondinnehavet. Vidare anges att en fond i undantagsfall får investera 35 

procent av fondens totala kapital i en och samma koncern, i övrigt gäller 20 procent (5 kap. §6). 
Avslutningsvis så får investeringar inte ske på ett sådant sätt att fonden får ett väsentligt inflytande över 

det bolag fonden investerar i (5 kap. §20). Regleringar kring fondens andelsinvesteringar innefattar 
dock inte indexfonder, vilka frånskrivs dessa enligt paragraf 7. 

 

2.1.2	Informella	lagar	och	regler	
Utöver de lagar och regleringar som finns på marknaden, vilka FI följer upp, finns enligt den 
institutionella teorin även informella lagar och normer, skapade av det omgivande samhället.  
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Samhället är uppbyggt av att individer agerar utifrån regler och normer, vilka är konstruerade av 

människan (Powell & DiMaggio 1991). Med institutioner menas olika former av formella och informella 
regler och normer (Eggertsson 2013). Skillnaden mellan informella och formella regler beror på hur 

sanktioner tillämpas, om de är spontana eller organiserade (Kasper & Streit 1998). Dessa normer och 

regler sätter spelreglerna för de som verkar på spelplanen, vilket är såväl individer som företag (Powell 
& DiMaggio 1991).  

 
Det finns starka incitament för fondbranschen att följa regler och normer. Vid avvikelse från regleringar 

uppkommer en känsla av skuld, och vid avvikelse från normer uppkommer snarare en känsla av skam 
än skuld (Scott 2014). Om en aktör på marknaden uppvisar ett avvikande beteende från rådande 

kulturella föreställningar, kommer denna av omgivningen att uppfattas som konstig (Scott 2014). 
 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver hur organisationer, som sammantaget utgör ett område inom 

samma institutionella grupp, i en inledande livsfas är diversifierade i såväl organisatorisk form som 
uttryck, för att sedan när de blivit väletablerade, homogeniseras. Organisationerna strävar efter att 

anpassa sig efter den rådande miljön (DiMaggio & Powell 1983). 
 

2.2	Fondbranschen	
 

I januari år 2013 fanns 76 fondbolag registrerade hos Finansinspektionen (Söderström et al. 2013). 
Storbankerna kontrollerar via sina fondbolag över 60 % av den svenska fondmarknaden (SBAB 2015; 

Söderström et al. 2013). Storbankernas kontroll har dock minskat, år 1999 stod de för 85 % av den 

svenska fondförmögenheten (Fondbolagens förening 2009). 
 

Den svenska fondbranschen kännetecknas av höga inträdesbarriärer, vilket leder till en svårighet för 
nya aktörer att ta sig in på marknaden och skapa lönsamhet (Söderström et al. 2013). Det har också 

visat sig att kundrörligheten är låg (Söderström et al. 2013), vilket tyder på att investerare tenderar att 
lida av status quo-bias (Samuelson & Zeckhauser 1988). Då majoriteten av fonderna tillhör 

storbankerna och investerare tenderar att stannar vid status quo, behålls fondkapitalet inom 
banksektorn. För att lyckas som ny aktör är det därför viktigt att snabbt få in förvaltningskapital i 

bolaget, där en kritisk gräns dras om 1 000 miljoner kronor (Söderström et al. 2013). 

 
När fonder växer borde fondavgiften - ceteris paribus - justeras ned tack vare sannolika 

stordriftsfördelar och en trolig, mer passiv förvaltning. Det har dock inte visat sig vara fallet på den 
svenska fondmarknaden (Söderström et al. 2013). 

 
Fondbolagen har, av både FI och Konkurrensverket, på senare år erhållit kritik för att inte vara 

tillräckligt transparenta i den information som har delgivits investeraren (Finansinspektionen 2015b; 

Söderström et al. 2013). FI har även genomfört en undersökning som visar på att förekomsten av dolda 
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indexfonder i Sverige är tämligen hög. FI konkluderar att ett flertal fondbolag brister i sin 

kommunikation till investerare, angående fonders mål och placeringsinriktning. De visar bland annat 
på fall då bolag beskrivit en fond som aktiv, men samtidigt haft ett internt mål om en mycket låg aktiv 

risk (Finansinspektionen 2015b). I en artikel i SvD framkommer också att fondförvaltare uppmuntrats 

till en medelmåttig förvaltning (Dahlberg 2013b). FI sammanfattar det hela med att “detta riskerar 
sammantaget att leda till att konsumenterna inte får vad de betalar för.” (Finansinspektionen 2015b).  

 

2.2.1	Fondförvaltare	
Fondförvaltarens främsta uppgift är att leverera en så god avkastning som möjligt utefter den valda 

riskprofilen och investeringsinriktningen för fonden. Detta medför att förvaltaren granskas av såväl 
investerare som ledningen för fondbolaget. Dessa båda grupper kan ha olika intressen i fonden, vilket 

medför att en intressekonflikt kan uppstå, där förvaltaren tvingas fatta beslut som strider mot någon av 

parternas intresse.  
 

På den svenska fondmarknaden är möjligheterna begränsade för en fondförvaltare, vars fond innehåller 
large cap-bolag, att hitta positioner som skiljer sig från index. Av Stockholmsbörsens 283 bolag tillhör 

endast 76 large cap. Detta skulle kunna indikera att fonder innehållandes small- och mid cap bolag har 
större möjlighet till aktiv förvaltning.  

 

2.2.2	Rådgivare	och	distributör	
Då många fonder saknar egna distributionskanaler, är det av vikt att samarbeta med en distributör för 
att nå ut till kund. Kostnaderna har dock visat sig vara höga, och ligger i genomsnitt på cirka 50 procent 

av förvaltningsavgiften (Söderström et al. 2013). 
 

De flesta investerare baserar sitt investeringsbeslut på rekommendation från en rådgivare 

(Fondbolagens förening 2014a). Enligt FI:s undersökningar har de fonder som säljs via 
rådgivningsaktörer högre avgifter än de fonder som säljs via fondplattformar (Finansinspektionen 

2016). Det har visat sig problematiskt med provisionsbaserad ersättning till rådgivare i kombination 
med okunskap hos investeraren och brist på transparens. Rådgivaren kan agera opportunistiskt och 

föreslå högriskprodukter, som egentligen inte ligger i linje med investerarens riskprofil, då rådgivarens 
provision ökar genom detta beteende (Söderström et al. 2013; Finansinspektionen 2015b). 

Incitamentsstrukturen skapar därmed, på grund av asymmetrisk information, ett snedvridet urval (se t 
ex Williamson 1975). 
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3.	Teori	och	forskning	kring	aktiv	förvaltning	
 

3.1	Introduktion	till	tidigare	forskning	
 

Merparten av tidigare forskning kring aktiv fondförvaltning har fokuserat på mätning och utvärdering 
av prestation, om aktiv fondförvaltning lyckas addera ett mervärde för investeraren och i så fall till 

vilken del detta beror på informationsövertag (Ippolito 1989, Fama 1991), skicklighet (Cremers & 

Petajisto 2009, Wermers 2000; Droms & Walker 1996), eller rentav tur (Malkiel 1973; Flam & Vestman 
2014; Fama & French 2010; Carhart 1997). Åsikterna kring aktiv fondförvaltning går isär och inget 

entydigt svar går att finna.  
 

Överavkastning på grund av informationsövertag är i forskningen mest relaterat till förekomsten av 
insiderhandel (Fama 1991). Skicklighet har framförallt mätts genom att undersöka årliga avkastningar 

och analysera återkommande resultat (persistence). Droms & Walker (1996) kommer i sin studie fram 

till visst stöd, framförallt på kort sikt, för att fonder kan överprestera likt föregående år. Deras resultat 
visar även på att en mindre del av fonderna i urvalet faktiskt lyckas slå index även över en längre 

tidsperiod, vilket indikerar på skicklighet hos förvaltarna, och inte tur (Droms & Walker 1996). På 
samma vis som skicklighet har mätts, genom att mäta prestation över tid, har också stöd för slumpens 

påverkan för fonders överavkastning erhållits. Det var Malkiel (1973) som först hävdade att möjligheten 
till att överprestera är obefintlig. Fonder som väl slår sitt index har inte möjlighet att göra det under 

någon längre tidsperiod, utan deras framgång beror helt sonika på tur (Malkiel 1973). Majoriteten av 

senare forskning kring aktiv fondförvaltnings värdeadderande ger Malkiel rätt.  
 

I Sverige har Flam och Vestman (2014) konstaterat att avkastningen som svenska fonder genererat de 
senaste åren varit lägre än för tidigare perioder. De drar slutsatsen att detta dels kan bero på IT-

kraschen i början av 2000-talet, men även att konkurrensen bland fonder idag är mycket hårdare, 
jämfört med tidigare. Flam och Vestman (2014) undersöker under perioden 1999-2009 hur väl svenska 

fonder presterar, samt huruvida resultatet baserar sig på skicklighet, eller ren tur, genom att mäta 
prestation över tid (persistence). De kommer fram till att bland de aktivt förvaltade fonderna är det 

endast några få fondförvaltare som besitter skicklighet i att välja aktier, och att många fondförvaltare 

rent ut sagt är dåliga, eller har en ineffektiv förvaltningsstil. Flam och Vestman (2014) drar slutsatsen 
att tur spelar större roll än skicklighet för en fondförvaltare, och att detta faktiskt förklarar den större 

delen av den överavkastning de finner. Med andra ord sällar även de sig till skaran, som slår fast att 
marknaden är effektiv och att det inte går att göra några större vinster på marknaden.  
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3.2	Mätning	av	prestation	
	
De vanligaste utvärderingsmåtten för prestation är Sharpe-kvoten, Treynor-kvoten, Informationskvoten 

och Jensens alfa. Andra typer av utvärderingsmetoder inkluderar regressionsmodeller, 

bootstraptekniker etcetera (Cuthbertson, Nitzsche, & O’Sullivan 2016).  
 

Alfa mäter fondens över-/underavkastning i relation till index. Informationskvoten är ett 
prestationsmått som mäter fondens genererade alfavärde i förhållande till risken i fonden (Black & 

Treynor 1967). Måttet ger genom detta ett prognostiserat värde kring huruvida en fond lyckas addera 
värde för investerarna, givet den aktuella riskexponeringen i fonden.  

 

   Alfa = &' − &)           (1) 

 

 

  Informationskvot = 45647
8

9:8 (<
7=8 45647)?

= 45647
@5:7

  (2) 

  
 

Där: 
Rp = Portföljens avkastning 

Ri = Jämförelseindex avkastning 
n = Antal observationer 

Sp-i = Tracking error 
 

Vanligt förekommande kritik mot måttet är att val av ett ej jämförbart index leder till att resultaten blir 

missvisande. 
 

3.3	Mätning	av	aktivitet	
 

Den största skillnaden för en investerare mellan en aktivt och en passivt förvaltad fond är möjligheten 
till att slå index. Detta förutsätter också att marknaden inte är fullt effektiv, enligt den effektiva 

marknadshypotesen (Fama 1977; Fama 1991; Fondbolagens förening 2015). Målet för en aktivt 

förvaltad fond är att prestera bättre än index, medan den för en passivt förvaltad fond är att följa index. 
Målet innebär således också en risk för att fonden kan gå sämre än sitt jämförelseindex. 

 
Fondförvaltaren kan ha olika metoder och strategier för att avvika från index, men enligt praxis talar 

man främst om två strategier: stock selection och factor timing (se t ex Cremers & Petajisto 2009; 
Cuthbertson, Nitzsche & O’Sullivan 2016). Stock selection går ut på att förvaltaren väljer fondens 

innehav baserat på en analys (Fondbolagens förening 2014b) och med förväntningen att dessa innehav 
ska prestera bättre än liknande bolag (Cremers & Petajisto 2009). Inom stock selection är två vanligt 
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förekommande strategier värdeförvaltning och tillväxtförvaltning (Fondbolagens förening 2014b). 

Factor timing innebär tidsvarierande satsningar på systematiska riskfaktorer, till exempel hela 
branscher, i förhållande till jämförelseindex (Cremers & Petajisto 2009).  

 

Eftersom det existerar många olika strategier, kan det vara svårt att sammanfatta vad som menas med 
aktiv förvaltning. Vidare finns det de som hävdar att det är diskutabelt att en del indexfonder klassas 

som passivt förvaltade, med anledning av att även dessa fonder via metoder som syntetisk replikering 
eller sampling av index avviker från sitt jämförelseindex (Fondbolagens förening 2015). Den svenska 

fondbranschen konkluderar att aktiv förvaltning handlar om att förvaltaren fattar aktiva beslut 
(Fondbolagens förening 2014b; SVT 2016).  

 
Hur mäts då aktiv förvaltning? Det traditionella sättet att mäta fondens aktivitet har varit via tracking 

error. Tracking error är ett mått som utvärderar fondens historiska volatilitet på avkastningen i 

förhållande till dess jämförelseindex (Roll 1992). En del forskning argumenterar även för att fondens 
omsättning (turnover) är ett mått på aktivitet (Cuthbertson, Nitzsche & O’Sullivan 2016). Merparten av 

forskningen har fokuserat på mätning av fondens prestation och inte fondens aktivitet. Eftersom en 
fond måste avvika från index för att ha en chans att prestera över index, mäter dock prestationsmått 

indirekt även en fonds aktivitet.  
 

Ett nytt aktivitetsmått som introducerades år 2009 är active share, som uppkom då upphovsmännen 

bakom måttet ansåg att utvärderingen av fonder var missvisande, givet de mått som då fanns 
tillgängliga (Cremers och Petajisto 2009). Trots att måttet inte existerat mer än ett par år, har såväl 

måttet som Cremers och Petajistos artikel rönt stor uppmärksamhet. Artikeln har redan citerats 711 
gånger5, tillhör de mest nedladdade artiklarna genom tiderna hos SSRN oberoende av ämne, samt har 

vunnit ”Best paper award” år 2006 på Financial Research Associations årliga möte (Stern 2016). 
 

I sin undersökning studerar och utvärderar författarna fonder på den amerikanska marknaden, mellan 

åren 1980 till 2003. Författarna argumenterar för två huvudanledningar till varför måttet bör ses som 
användbart i sammanhanget. För det första ger det en bra estimering för huruvida en fond har 

förutsättning att slå sitt index eller inte, och för det andra utgör det tillsammans, med det redan 
existerande aktivitetsmåttet tracking error, ett bra verktyg för en mer rättvis bedömning (Cremers & 

Petajisto 2009). Författarna hävdar att tracking error ensamt inte klarar av att återge en rättvisande 
bild över en förvaltares prestation. Detta gäller särskilt då denna använt sig av stock-picking 

(aktieurval). Förvaltaren kommer då erhålla ett lågt värde på tracking error, trots att portföljen tagit 
aktiva positioner som skiljer sig från fondens jämförelseindex (Cremers & Petajisto 2009).  

 

Active share avhjälper detta problem genom att fastställa storleken på den aktiva delen av fondens 
innehav, det vill säga den del som skiljer sig från fondens jämförelseindex. Cremers och Petajisto 

(2009) argumenterar för en kombination av active share och tracking error. Genom att studera fonder 

                                                
5 Enligt Google Scholar 2016-05-18. 
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utifrån båda måtten, fångas aktivitet från såväl stock-picking (mätt genom active share), som factor 

timing (mätt genom tracking error) upp (Cremers & Petajisto 2009). Författarna pekar på att denna 
metod möjliggör ett tydligare fastställande av huruvida en fond de facto är aktiv eller inte (Cremers & 

Petajisto 2009). 

 
Cremers och Petajisto (2009) finner även stöd för att fonder med högst active share slår sitt 

jämförelseindex, även efter att hänsyn tagits till fondavgifter och transaktionskostnader. Fonder med 
lägst active share presterar sämre än index räknat efter avgifter och kostnader (Cremers & Petajisto 

2009). 

	

3.3.1	Tracking	error	
Tracking error är ett riskmått som utvärderar fondens historiska volatilitet på avkastningen i 
förhållande till dess jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond eftersträvar att ha ett högt värde på 

tracking error, eftersom detta visar på att fonden tagit aktiva positioner som skiljer sig från index.  

 

  ABCDEFGH	JBBKB = LMNOP &QRST,V − &)STWX,V  (3) 

  

 

   AJ = (459
7=8 64Y)?

Z6[
       (4) 

  
Där:  

TE = Tracking Error  
RP = Portföljavkastning  

RB = Jämförelseindex avkastning  

N = Antal perioder  
 

3.3.2	Active	share	
Active share är ett mått för att utvärdera i vilken utsträckning en fond förvaltas indexnära, det vill säga 
huruvida fonden består av samma innehav som dess jämförelseindex. Genom att mäta differensen 

mellan fondens innehav i förhållande till innehavets storlek i jämförelseindex, går det att få fram hur 

aktivt förvaltad fonden är. Aktivitetsgraden anges till ett värde mellan 0 till 100 procent, där gränsen för 
aktiv förvaltning dras vid ett värde över 60 (Cremers & Petajisto 2009). 

 
Formeln för active share gör gällande att indexets vikt av ett innehav subtraheras från fondens storlek i 

samma innehav. Om ett innehav inte återfinns i index, anses fonden ha en övervikt i detta innehav. Om 
innehavet istället återfinns i index men inte i fonden, anses fonden ha en undervikt i innehavet. De 

sammanlagda differenserna för alla innehav sammanräknas i absoluta tal, vilket innebär att en negativ 
differens blir positiv. Summan av dessa differenser divideras avslutningsvis med två.  
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En fondförvaltare kan endast genom två sätt avvika från sitt index och genom detta ta aktiva positioner 
på marknaden. Det finns i regel två metoder att göra detta på, antingen var för sig, eller i kombination. 

Den första metoden bygger på att förvaltaren ägnar sig åt stock-picking, vilket innebär att förvaltaren 

väljer aktier som denne tror kommer att prestera bättre än marknaden och genom detta bidra till att 
prestera bättre än jämförelseindex. Den andra metoden består i att använda sig av factor timing och 

bygger på att, efter en bedömning av en hel sektor, genom timing försöka att köpa/sälja vid rätt tillfälle 
(Cremers & Petajisto 2009). Det krävs således inte att en fond investerar i helt andra innehav jämfört 

med sitt jämförelseindex. Vad som då krävs i det fallet är att fonden investerar i helt andra vikter av de 
aktuella innehaven (Cremers & Petajisto 2009). 

 
 

  \DMFPO	LℎCBO = [
^ [Z

)`[ aQRST,)	 − a)STWX,)] (5) 

 

Där: 

 
Wfund,i = Fondens vikt av det specifika innehavet 

Windex,i = Indexets vikt av det specifika innehavet  
N = Antalet observationer 

 

3.4	Att	kombinera	tracking	error	och	active	share	
 
En påtaglig brist med tracking error är att måttet ensamt inte klarar av att återge en rättvisande bild 

över en förvaltares prestation om denna använt sig av stock-picking (Cremers & Petajisto 2009). 
Genom att kombinera active share med tracking error skapas en mer allomfattande bild av fondens 

aktivitet. 

 
Genom att använda aktivitetsmåtten tracking error och active share som proxy för 

förvaltningsstrategierna stock-picking och factor timing, urskiljer Cremers och Petajisto (2009) fyra 
investeringsfilosofier, se graf 3.1. En diversified stock picker kommer trots en hög active share att 

generera en låg tracking error, vilket förklaras av att fonden väljer aktier inom samma sektorer som 
index. Åt andra hållet fungerar en fond som sysslar med factor bets, då dessa trots en låg active share 

kan generera ett högt tracking error till följd av timing inom samma tillgångar som index. 
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Figur 1. Figur baserad på Cremers och Petajistos (2009) fyra investeringsfilosofier. Filosofierna klassificeras beroende på låg/hög tracking error och 

låg/hög active share. Rena indexfonder ligger nära origo. 

 
En fond som sysslar med concentrated stock picking kommer att generera både en hög active share och 

ett högt tracking error genom att både utnyttja stock picking och timing. De fonder med både låg active 
share och låg tracking error är de fonder som hänförs till closet index funds (dolda indexfonder), då 

dessa varken tar positioner som skiljer sig från index, eller använder sig av timing. Cremers och 

Petajisto (2009) drar en gräns för active share på 60 % för aktivt förvaltade fonder. Författarna 
argumenterar för att fonder med en active share på mellan 20 % och 60 % bör räknas som dolda 

indexfonder. De menar att en fond med en active share på under 50 % bör ses som en hybrid av en 
aktivt förvaltad fond och en indexfond6. Om active share istället understiger 20 %, är det en ”ren” 

indexfond (Cremers och Petajisto 2009). 
 

Indelningen av investeringsfilosofier har fått genomslag. Inte minst avseende de dolda indexfonderna. 

Till exempel har Finansinspektionen använt sig av active share för att kartlägga utbredningen av dolda 
indexfonder på den svenska marknaden (Finansinspektionen 2015b). 

 

3.5	Orsaker	till	aktivitet	
 
Grundidén med aktiv fondförvaltning är att generera ett värde för investeraren. Motsatsen till aktiv 

fondförvaltning är indexfonder, som i stället ämnar följa ett marknadsindex. Då det kostar mer att 
förvalta en aktiv fond i form av förvaltning och administration, är avgiften också högre för en aktiv fond, 

jämfört med en indexfond. Avgiften bör med andra ord reflektera fondens riskjusterade avkastning 

                                                
6 Cremers och Petajisto (2009) förklarar: ”It is very hard to see how an active fund could justify investing in more than 
half of all stocks, because regardless of the managers’ beliefs on individual stocks, he must know that no more than half 
of all stocks can beat the market. Thus a fund with an Active Share less than 50% is always a hybrid between a purely 
active and purely passive portfolio.” 
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(Gil-Bazo & Ruiz-Verdú 2009). Det innebär att på en väl fungerande fondmarknad bör fondens avgift 

fungera som en indikator för fondens avkastning. Det finns studier som visar på ett sådant positivt 
samband mellan fondens riskjusterade avkastning och fondavgift (se tex Ippolito 1989; Shukla 2004; 

Wermers 2000). Majoriteten av forskningen visar dock på att sambandet istället är negativt (se t ex Gil-

Bazo & Ruiz-Verdú 2009; Carhart 1997; Flam & Vestman 2014; Korkeamaki & Smythe), vilket därmed 
indikerar att fonder är felprissatta. Gruber (1996) menar till och med att de bäst rankade fonderna, efter 

prestation, faktiskt har lägre avgifter än de sämst rankade fonderna.  
 

Petajisto (2013) definierar en dold indexfond som en uttalat aktivt förvaltad fond, med en fondavgift 
som speglar detta, men som i själva verket förvaltas indexnära. Med andra ord är fondavgiften hög, 

trots att fonden presterar i enlighet med index. Problemet med dolda indexfonder är därmed att de är 
extremt dyra sett till vad de erbjuder. Själva förekomsten av dolda indexfonder tyder på att marknaden 

lider av opportunistiskt beteende. Fondförvaltaren har genom dolda indexfonder skapat sig en 

möjlighet att profitera på investerarens okunskap. Om fonden förmedlas via en tredje part, till exempel 
en bankrådgivare, ökar incitamenten ytterligare för opportunistiskt beteende, då även denna tredje part 

vill maximera sin nytta genom att profitera på investerarens okunskap. Detta beteende kan hänföras 
principal-agent teorin (Groenewegen, Spithoven & van Den Berg 2010). Resonemanget stöds ytterligare 

av Finansinspektionen, som kommit fram till att fonder som säljs via rådgivningsaktörer har högre 
avgifter än de fonder som säljs via fondplattformar (Finansinspektionen 2016). Enligt Cremers & 

Petajisto (2009) har dolda indexfonder i princip inte förekommit på den amerikanska marknaden före 

1990-talet. Sedan dess har de dock ökat lavinartat (Cremers & Petajisto 2009). Ökningen av indexnära 
fondförvaltning tyder antingen på att det är ett enkelt sätt för fondbolagen att öka sina intäkter, eller att 

fondförvaltare blivit mer försiktiga i sin förvaltning på grund av en orolig omvärld och inte vill ta 
onödiga risker – kanske är det också en kombination av båda delarna.  

 
Gil-Bazo och Ruiz-Verdú (2009) ger en eventuell förklaring till varför investerare väljer att behålla 

fonder med dyra avgifter och sämre avkastning. De menar på att de mer medvetna investerarna, 

sofistikerade investerare, redan lämnat dessa fonder till förmån för fonder med bättre prestation, och 
att kvar är investerare som inte bryr sig, osofistikerade investerare (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú 2009). De 

har stöd i denna förklaring av Christoffersen & Musto (2002), som i sin undersökning finner att 
investerares efterfrågekurva är varierande avseende prestation och avgift, beroroende på investerarens 

elasticitetskänslighet (Christoffersen & Musto 2002). Gruber (1996) är inne på samma spår och 
förklarar att framtida avkastning delvis går att förutspå från historisk avkastning. Detta tar de 

sofistikerade investerarna vara på, och de kommer således aktivt välja fonder med bra prestation 
(Gruber 1996). Faktum kvarstår att kapital fortfarande flödar in i fonder med sämre prestation. Gruber 

(1996) förklarar att det beror på att de osofistikerade investerarna främst baserar sina beslut på sådana 

faktorer som marknadsföring, rådgivning från bankmän och dylikt. Han framhäver även att en stor 
grupp investerare, som sparar via pensionsplaner, kan vara begränsade eller hindrade från att välja 

annorlunda (Gruber 1996). 
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I en studie av Cremers, Ferreira, Matos och Starks (2013) på den globala fondmarknaden undersöktes 

indexfonders påverkan på aktivt förvaltade fonder. De upptäckte att uttalade indexfonder är ovanliga i 
länder med en outvecklad aktiemarknad och svag reglering, i dessa länder är förekomsten av dolda 

indexfonder i stället mer utbredd (Cremers et al. 2013). Vice versa kunde de konstatera, att i länder med 

ett mer effektivt juridiskt system och starkare regleringar var förekomsten av uttalade indexfonder 
högre (Cremers et al. 2013). Uttalade indexfonders marknadsandel visade sig öka i takt med ett bättre 

och mer effektivt juridiskt system (Cremers et al. 2013).  
 

Vidare fann de ett samband mellan utbredningen av uttalade indexfonder, fonders aktivitet och aktivt 
förvaltade fonders avgifter. Förekomsten av konkurrens, i form av uttalade indexfonder, verkade 

positivt på fonders aktivitet och sänkte generellt fondavgiften för aktivt förvaltade fonder (Cremers et 
al. 2013).  

 

Deras resultat visar alltså på att avsaknaden av uttalade indexfonder, och ett diffust regelverk, skapar 
ett incitament för de aktivt förvaltade fonderna att inte förvaltas lika aktivt. Sverige är ett av de länder 

som placerar sig högst upp i listan på länder med kraftigt utbredd dold indexförvaltning (Cremers et al. 
2013). Detta är förvånansvärt med tanke på att Sverige har ett effektivt och väl fungerande juridiskt 

system (Heritage Foundation 2016). Inte heller saknas uttalade indexfonder på den svenska 
fondmarknaden, därutöver växer intresset för indexfonder stadigt (Fondbolagens förening 2016). Den 

svenska fondmarknaden är reglerad enligt lag och tillsyn av fonder sker under Finansinspektionen 

(Finansinspektionen 2015a). En möjlig orsak till att varför Sverige ändå ligger i topp avseende dold 
indexförvaltning, är att den svenska fondmarknaden inte är tillräckligt hårt reglerad. En annan tänkbar 

orsak är att den svenska fondmarknaden saknar tillfredsställande institutioner, framförallt informella 
regler och normer för hur aktörerna på marknaden ska agera.  

 

3.5.1	Fonders	karaktärsdrag	
Tidigare forskning visar stöd för att en rad faktorer påverkar den riskjusterade avkastningen. Emellertid 
har samband mellan fonders aktivitet och karaktärsdrag inte undersökts lika noggrant. Den mest 

omfattande studien mellan fonders aktivitet och karaktärsdrag är gjord av Cremers & Petajisto (2009), 
där de undersökt vilken påverkan följande variabler har för en fonds aktivitet: tracking error, 

omsättning, fondens kostnader i förhållande till fondens förmögenhet (TER), antalet aktieinnehav, 
fondstorlek, fondens ålder, tidsperiod som förvaltataren förvaltat fonden, tidigare inflöden, tidigare 

indexavkastning samt tidigare överavkastning. Eftersom den tidigare forskningen rörande fonders 
aktivitet och karaktärsdrag inte visat sig vara lika omfattande som forskningen kring fonders 

riskjusterade avkastning och karaktärsdrag, har studiens val av variabler grundat sig i båda 

forskningsfälten.  
 

Enligt tidigare studier råder det ett samband mellan fondens storlek och dess aktivitet, där mindre 

fonder tenderar att överlag vara mer aktiva än de större (Cremers & Petajisto 2009; Pollet & Wilson 
2008). Pollet och Wilson (2008) presenterar en undersökning angående hur fondens storlek, i form av 
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förvaltat kapital, påverkar förvaltarens beslut. Resultatet visar att förvaltarna ändrar förhållningssätt i 

takt med att fondens storlek ökar. Förvaltarna väljer att addera innehav, och således diversifiera, till 
den punkt då marginalkostnaden blir högre än marginalnyttan. Till slut har förvaltaren inte längre 

möjlighet att diversifiera mer, och måste då istället öka positioner i befintliga innehav. Undersökningen 

visar också på en tydlig allmän ökning i antalet innehav i en genomsnittsfond idag, jämfört med för 30 
år sedan (Pollet & Wilson 2008). Detta innebär att ju större fond, desto fler innehav. Resultatet blir till 

följd att fonden, ju större den blir, tenderar att likna index avseende såväl vikter som innehav. Chen, 
Hong, Huang och Kubik (2004) undersöker relationen mellan fonders prestation och storlek. De finner 

att fonders prestation har ett negativt samband med storleken på fonden (Chen et al. 2004). De menar 
att detta skulle kunna bero på 1) transaktionskostnader relaterade till likviditets- eller prispåverkan, 2) 

att större fonder är bättre på att attrahera investerare genom marknadsföring medan mindre fonder 
måste förlita sig på hög avkastning, 3) fonden blir av olika anledningar för stor för fondförvaltaren att 

hantera och går därmed mot att förvaltas likt en dold indexfond.  

 
Vad avser påverkan från fondbolagens storlek på fonders aktivitet så finner Chen et al. (2004) i stället 

ett positivt samband. Den svenska fondmarknaden domineras av storbankerna (Söderström et al. 2013) 
och andra större aktörer. Då det finns studier som tyder på att det finns stordriftsfördelar vid 

fondförvaltning (se till exempel Latzko 1999; Chen et al. 2004), är det av intresse att undersöka ifall 
fondbolagets storlek har någon påverkan på en fonds aktivitet.  

 

Vidare är det av särskilt intresse att studera storbankernas påverkan på en fonds aktivitet eftersom 
cirka 60 % av den svenska fondmarknaden kan hänföras till dem (Söderström et al. 2013). 

Konkurrensverket konkluderar att trots att valmöjligheterna för kunder idag är stora, är det ”ovanligt 
att flytta ett befintligt engagemang till en annan bank eller till ett annat fondbolag” (Söderström et al. 

2013). Detta implicerar att investerare på den svenska fondmarknaden lider av status quo bias. Detta 
understöds ytterligare av Samuelson och Zeckhauser (1988) som visar på att det är svårt att ändra 

placeringsval med anledning av status quo. En studie gjort på den finska marknaden visar på ett 

negativt, signifikant samband mellan fonder som är förvaltade av banker och fonders riskjusterade 
avkastning (Korkeamaki & Smythe 2004). Ytterligare en aspekt som kan hänföras storbanksförvaltade 

fonder, är att dessa rimligtvis förmedlas och rekommenderas av en rådgivare i banken. Enligt 
Fondspararundersökningen 2014 är den vanligaste anledningen till val av fond en rekommendation 

från rådgivare (Fondbolagens förening 2014a). Om rådgivaren får provision för denna förmedling, 
vilket visat sig vara förekommande på den svenska fondmarknaden (Söderström et al. 2013), innebär 

det ett incitament för denne att agera opportunistiskt och profitera på investerarens okunskap 
(Groenewegen, Spithoven & van Den Berg 2010; Powell & DiMaggio 1991; Kasper & Streit 1998).  

 
Det finns inget tydligt svar avseende samband mellan fonders prestation och fondens, respektive 

fondbolagets ålder. Korkeamaki och Smythe (2004) finner ett positivt samband, dock ej signifikant, 
mellan fonders prestation och ålder. De menar också att högpresterande fonder kan ta ut en högre 

avgift då de kompenserar den högre avgiften med högre prestation (Korkeamaki & Smythe 2004). Chen 
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et al. (2004) finner i stället ett negativt samband mellan fonders prestation och ålder, dock är inte heller 

detta resultat signifikant. En aspekt som torde gå att relatera till såväl fondbolagets storlek, som 
fondbolagets ålder, är marknadsföring av fonden. Ju större fondbolag, desto större skalfördelar vad 

avser marknadsföring (Chen et al. 2004). Enligt Chen et al. (2004) är det också framförallt de större 

fonderna som har resurser och är bättre på marknadsföring, medan mindre fonder får förlita sig på 
prestation. I och med att äldre fondbolag haft tid på sig att bygga upp verksamheten, torde fonders, och 

fondbolags storlek ha ett positivt samband med fondbolagets ålder. Det finns också studier som påvisat 
ett samband mellan lågpresterande fonder och höga marknadsföringskostnader (Gil-Bazo & Ruiz-Verdú 

2009), vilket ytterligare stärker hypotesen om att yngre, och mindre fonder måste attrahera kapital 
genom hög prestation.  

 
Petajisto (2013) finner ett signifikant samband mellan fonders aktivitet och inriktning. De fonder som 

som inriktar sig mot small cap-bolag tenderar att ha en högre active share, jämfört med de fonder som 

är fokuserade på large cap-bolag. Detta resonemang stöds ytterligare av Chen et al. (2004) som finner 
att fonder inriktade mot small cap-bolag presterar bättre än andra fonder.  

 
Cremers och Petajisto (2009) finner att tracking error kan förklara active share till viss del, och att 

sambandet är positivt och signifikant. Däremot är relationen mellan tracking error och framtida 
avkastning negativ, och endast marginellt signifikant (Cremers & Petajisto 2009). I en global studie av 

Cremers et al. (2013) finner de dock ett negativt, men ej signifikant samband mellan tracking error och 

fondens framtida avkastning. 
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4.	Metod		
 

Då studien syftar till att klargöra vilka karaktärsdrag som kan förklara aktiviteten i en fond krävdes 
inledningsvis att vi beräknade aktiviteten för de valda fonderna. Därefter har regressionsanalyser 

genomförts för att pröva våra valda förklaringsvariablers påverkan för aktiviteten. Dessa regressioner 
gjordes för såväl hela datamaterialet, som för Cremers och Petajistos (2009) indelning av olika 

investeringsfilosofier. De erhållna resultaten från regressionsanalyserna låg sedan till grund för analys 

av vilka variabler som påverkar, och hur detta kan härledas till de spelregler som råder på den svenska 
fondmarknaden.  

 
Beräkning av fondernas aktivitet har gjorts genom tracking error och active share. Tracking error har 

beräknats på månadsbasis, med kursen för såväl NAV som index den sista handelsdagen i respektive 
månad. Informationskvoten och active share har beräknats på årsbasis med innehavet för såväl fonden 

som index den sista handelsdagen respektive år.  

 

4.1	Val	av	metod		
-  

Kvantitativ data har samlats in för att analyseras, då studien syftar till att förklara förekomsten av dolda 
indexfonder på den svenska fondmarknaden. Utgångspunkten för vår studie är därmed en 

kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2013). Det är även lättare att med ett kvantitativt 
angreppssätt beskriva och precisera små skillnader mellan de valda variablerna för studien (Bryman & 

Bell 2013). Detta är av intresse, då vår studie har som mål att med stor precision förklara vilka variabler 

som påverkar den aktiva förvaltningen av en fond. Vid val av variabler har hänsyn tagits till tidigare 
forskning och hur den svenska fondmarknaden är uppbyggd. Genom detta tillvägagångssätt önskar vi 

täcka merparten av potentiellt påverkande faktorer. Det kvantitativa angreppssättet medför att högre 
reliabilitet uppnås, jämfört med om en kvalitativ studie hade genomförts (Bryman & Bell 2013). 

Ansatsen som tillämpas är deduktiv, dels eftersom vår hypotes bottnar i tidigare studier, dels eftersom 
vår studie tar avstamp från givna teorier (Bryman & Bell 2013).  

 

I studien har vi använt oss av sekundärdata, i och med att stora delar av datamaterialet samlats in av 
olika institutioner och organisationer, som en del av deras verksamhet (Bryman & Bell 2013). Exempel 

på det från studien, är användandet av Finansinspektionens data om fondinnehav och data om NAV-
kurser från NAV-center. En fördel med att använda denna typ av offentlig statistik är att den är icke-

reaktiv, det vill säga, statistik har kunnat samlas in utan att påverkas av den informationen berör 
(Bryman & Bell 2013). 
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4.2	Val	av	sekundära	källor		
 
För att skapa en bredare teoretisk grund för studien, har såväl ekonomisk teori som tidigare forskning 

inom ämnet, samt lagar, inkluderats och refererats till. Då studien tar sin utgångspunkt i den 
nuvarande forskningen kring aktiv fondförvaltning, redogörs detta för mer grundligt. En redogörelse för 

hur den svenska fondmarknadens spelregler är utformade, i form av såväl formella som informella 
regler och normer, har inkluderats för att läsaren ska skapa sig en förståelse för de villkor som 

marknadsaktörerna har att rätta sig efter. Exempel på sekundärkällor är lagar och förordningar från 

svensk författningssamling (SFS) och EU-direktiv, samt rapporter från Finansinspektionen, 
Konkurrensverket och Fondbolagens förening. Vi har även inkluderat medias bevakning av aktiv 

fondförvaltning för att visa på den diskussion som, sedan år 2010, råder kring dolda indexfonder i 
Sverige.  

 

4.3	Urval		
 
Utifrån Morningstars fondverktyg har vi gjort ett urval av aktiefonder inom kategorin “Sverige” och 

“Sverige, små- och medelstora bolag”. Fonder med säte i andra länder och med denna exponering har 
också inkluderats i urvalet, i vårt fall handlar det om Luxemburg och Finland. Anledningen är att flera 

av de svenska fondbolagen har filialer i dessa och andra länder, och att dessa fonder i sin tur förvaltas 

av svenska fondförvaltare. Sammantaget resulterade urvalsprocessen i 156 fonder som förvaltats med 
start under år 2015 eller tidigare. Genom detta urval anser vi kunna täcka in samtliga aktiefonder med 

en större exponering mot Sverige.  
 

Tidsperioden som undersökts är 2005/01/01-2015/12/31, vilket resulterat i att antalet fonder som 
funnits med sedan 2005 är betydligt lägre än det antalet fonder som finns representerade år 2015. Detta 

bidrar till att materialet består av obalanserad paneldata. För att anknyta till debatten som pågått sedan 

2010 kring aktiv förvaltning, kommer vi undersöka fonderna mellan tidsperioden 2005/01/01-
2010/12/31 och jämföra med tidsperioden 2011/01/01-2015/12/31. 

 

4.4	Insamlande	av	data	
 
NAV-kurser för fonderna under den valda tidsperioden har tillhandahållits av NAV-center hos 

Fondbolagens förening. Data för fondinnehav har inhämtats från Finansinspektionens hemsida och 
valts per den sista handelsdagen för respektive år. Nasdaq har bidragit med daglig värdeutveckling för 

deras index, samt viktrapporter per den sista handelsdagen respektive år för indexet OMXSBCAPGI. 
SIX har bidragit med daglig värdeutveckling samt viktrapporter för indexen SIXPRX och CSRXSE. 

Insamlandet av variablerna fondens storlek, fondbolagets storlek, förvaltning av en storbank, fondens 

ålder, fondbolagets ålder, samt fondens inriktning, redogörs för under 4.5, val av variabel. 
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Ursprungligen kontaktades Morningstar för insamlandet av data, men på grund av tidsbrist och 

prioriteringsskäl, kunde de inte bidra till studiens data.  
 

4.5	Val	av	variabler	
 

Vi har valt att undersöka variabler för såväl varje enskild fond, som för de olika fondbolagen. Eftersom 
vi är intresserade av vad som påverkar hur aktivt förvaltad en fond är, har vi valt att undersöka vilken 

betydelse följande variabler har för fondens aktivitet: fondens storlek, fondbolagets storlek, fondens 

ålder, fondbolagets ålder, inriktning på fonden, om den utgör sig för att vara aktivt eller passivt 
förvaltad, om fonden förvaltas av en storbank, aktivitetsmåttet tracking-error och prestationsmåttet 

informationskvot. Vidare har även aktivitetstmåtten active share och tracking-error, samt 
prestationsmåttet informationskvot analyserats utifrån dess betydelse för fondens överavkastning, mätt 

som alfa. Flera av variablerna agerar som proxyvariabler för sådana faktorer som annars varit svåra att 
mäta, alternativt svåra att samla in. Våra hypoteser för de valda variablerna ser ut enligt följande: 
 

Tabell 1. Tabellen visar på vår hypotes kring variablernas påverkan på aktiviteten i fonden 

Variabler Hypotes 

Fondbolagets startår P1 - 

Fondbolagets startår P2 - 

Fondbolagets startår P3 + 

Fondens startår T1 - 

Fondens startår T2 - 

Fondens startår T3 + 

Fondbolagets totala kapital - 

Fondens marknadsvärde - 

Storbank - 

Fondens inriktning - 

Tracking error + 
Informationskvot + 

 

 

4.5.1	Fondens	startår	
Fondens startår har valts för att fånga upp huruvida fondens ålder har en påverkan för aktiviteten i 

fonden. Incitamentet för en nyetablerad fond att prestera bättre än index torde vara högre än för en mer 
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etablerad fond. Detta med anledning att en nystartad fond inte kan luta sig tillbaka på gamla meriter, på 

samma sätt som en äldre fond kan. Detta resonemang har stöd i studien av Chen et al. (2013), som visar 
på att större fonder har skalfördelar vad avser marknadsföring, medan mindre fonder måste förlita sig 

på bra prestation för att locka investerare. Då det tar tid att bygga upp en större fond, är denna också 

rimligtvis äldre än en mindre fond. Vidare finner Chen et al (2013) ett negativt samband mellan fonders 
ålder och prestation, om än ej signifikant. Som resultat av ovanstående resonemang förväntar vi oss 

därmed att se högre aktivitet ju senare fonden startats.  
 

Variabeln baseras på fondens startdatum och har inhämtats från det oberoende fondanalysföretaget 
Morningstar. Variabeln har därefter kategoriserats i tre grupper med en relativt jämn fördelning över 

observationerna enligt följande: år 1958-1992, år 1993-2000, samt år 2002-2015. Ingen av fonderna i 
vårt urval startades år 2001. Anledningen till det större spannet i årtal i den första gruppen är att få 

fonder i urvalet startades före år 1990. Därefter är fördelningen mer jämn. Utifrån kategoriseringen har 

dummyvariabler skapats. 
 

4.5.2	Fondbolagets	startår	
Variabeln valdes främst eftersom ett väletablerat varumärke lättare kan attrahera konsumenter. 
Igenkänningen kan exempelvis basera sig på fondbolagets rykte, eller tidigare erfarenheter av 

fondbolaget eller dess moderföretag. Även vissa strukturella och organisatoriska karaktärsdrag täcks in 

i variabeln, då det kan antas att ett fondbolag som länge varit etablerat på marknaden har en större, och 
mer komplex organisation än ett nyetablerat fondbolag. Precis som resonemanget för att fondens 

startår verkar negativt på aktiviteten genom tillgången till olika resurser, borde samma diskussion gå 
att föra även beträffande fondbolagets ålder. Rimligtvis har äldre fondbolag större resurser. Genom 

detta förväntas värdet på koefficienten bli negativt för aktiviteten i fonden, ju tidigare fondbolaget 
etablerats.  

 

För att få fram variabeln har fondbolagets registreringsdatum använts, vilket sedan kategoriserats till 
tre grupper baserat på årtal: bolag som registrerats mellan år 1922-1989, år 1990-1999 samt år 2000-

2014. Utifrån kategoriseringen har dummyvariabler skapats. Respektive fondbolags registreringsdatum 
har inhämtats från databasen Retriever Business som tillhandahåller företagsinformation. 

 

4.5.3	Fondens	storlek	
Fondens marknadsvärde är tänkt att fungera som proxyvariabel för att beskriva fondens storlek, det vill 

säga det aktuella marknadsvärdet på fondens förmögenhet i slutet av varje år. Variabeln är tänkt att 

fånga upp skillnader mellan olika stora fonder och dess aktivitet. 
 

Som tidigare nämnts finns lagstadgade restriktioner avseende innehav i ett specifikt bolag, eller en 
specifik koncern med dess bolag. Detta medför svårigheter för fondförvaltaren att avvika för mycket 

från index. I takt med att fonden växer, ökar alltså restriktionerna för fondens förvaltning. Vidare torde 
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fondförvaltare av fonder med en större fondförmögenhet förvalta fonden försiktigare än en fond med 

mindre fondförmögenhet på grund av förlustaversion. Även här har variabeln ett förväntat negativt 
värde. Detta resonemang har stöd av Pollet och Wilson (2008), som visar på en svårighet för 

fondförvaltare att förvalta aktivt, ju större fonden är. Även Cremers & Petajisto (2009) finner ett 

negativt samband mellan fondens storlek och fondens aktivitet. 
 

Information kring en fonds förmögenhet har inhämtats via Finansinspektionens data kring 
fondinnehav för respektive år. Vi har använt oss av fondens marknadsvärde, i stället för 

fondförmögenheten, då den senare saknade data i vissa fall. Fondförmögenheten och fondens 
marknadsvärde är dock utbytesbara mot varandra, då vår studie visat på att korrelationen dem emellan 

är nära 1. 
 

4.5.4	Fondbolagets	storlek	
Fondbolagets totala kapital är tänkt att fungera som proxyvariabel för fondbolagets storlek. Tanken 

med att inkludera variabeln är att särskilja en större organisation från en mindre och därmed bidra till 
huruvida storleken på fondbolaget spelar roll för hur aktivt förvaltad fonden är. Då storleken på ett 

företag ofta är kopplat till en viss företagsstruktur, vävs även organisatoriska aspekter in. Just fondens 
storlek är något som har haft signifikans vid tidigare undersökningar (Chen et al. 2004). Variabelns 

effekt på aktiviteten i fonden förväntas ha en negativ påverkan, vilket innebär ett negativt värde på 

koefficienten.  
 

Det totala kapitalet anges i 1000-tals kronor. Respektive fondbolags totala kapital har inhämtats för 
aktuella år från den tidigare nämnda databasen Retriever Business. I de fall då ett fondbolag likviderats 

eller fusionerats, har det övertagande fondbolagets totala kapital redovisats för de senare åren för den 
berörda fonden. Då data för år 2015 har saknats för de flesta av de undersökta fondbolagen, har 

estimeringar baserat på tidigare års data gjorts för år 2015.  

 

4.5.5	Tracking	Error	
Tracking error kan, beroende på investeringsfilosofi, ge utrymme för viss inkonsekvens i påverkan på 

aktiviteten (Cremers & Petajisto 2009). Vår hypotes kring variabeln blir dock att den förväntas ha en 
positiv påverkan på aktiviteten. Vår förväntning är även att tracking error har en positiv påverkan på en 

fonds överavkastning. 
 

4.5.6	Active	Share	
Även active share har en starkt korrelerad positiv påverkan på övriga beroendevariabler, och torde 

därigenom erhålla ett positivt värde. Active share, tillsammans med tracking error, kan enligt Cremer & 
Petajisto (2009) förklara en stor del av en fonds överavkastning. Förklaringsgraden, för de båda 

variablerna gemensamt, förväntas därigenom bli hög.  
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4.5.7	Informationskvot	
Informationskvoten har vid tidigare undersökningar visat sig ha ett starkt positivt samband till 

prestationen i fonden (Treynor & Black 1967; Bossert, Füss, Rindler & Schneider 2010). Vi förväntar oss 

även ett positivt värde avseende variabelns påverkan på aktiviteten.  
 

4.5.8	Inriktning	på	fond	
Samtliga fonder har kategoriserats utifrån Morningstars fondverktyg som antingen rena Sverigefonder, 
eller aktiefonder med inriktning mot Sverige, små- och medelstora bolag. Kategorierna har därefter 

dummykodats, där Sverigefonder = 1 och aktiefonder med inriktning mot Sverige, små- och medelstora 
bolag = 0. Denna variabel förväntas ha en negativ påverkan på aktiviteten, med anledning av att 

aktiebeståndet i Sverige är större för små- och medelstora bolag än för stora bolag. Detta ligger i linje 

med tidigare resultat (Cremers et al. 2013).  
 

4.5.9	Förvaltning	
Utifrån fondernas faktablad och årsrapporter har fonderna kategoriserats efter huruvida de är aktivt 
eller passivt förvaltade. Kategorierna har därefter dummykodats, där aktivt förvaltade fonder = 1, och 

passivt förvaltade fonder = 0. Variabeln har i undersökningen inte använts som förklaringsvariabel, 

utan använts för att kunna avgränsa datamaterialets resultat.  
 

4.5.10	Storbanker	
Variabeln storbanker adderades till undersökningen, för att ytterligare fånga upp faktorer som storlek, 
varumärkeskännedom, status quo-bias, organisationsstrukturer med mera. Fonder förvaltade av 

fondbolag till storbankerna är ofta kapitalstarka. De ingår i stora organisationer, även om fondbolaget i 
sig kan vara mindre, vilket innebär att såväl organisationsstruktur som organisationskultur skiljer sig 

från hur det ser ut hos en mindre aktör. En stor del av den svenska befolkningen är kund till någon av 

storbankerna (SBAB 2015; Söderström et al. 2013), vilket gör det troligt att de också väljer att placera 
delar av sitt sparkapital i någon av storbankernas fonder.  Vår hypotes är att variabeln kommer att ha 

en negativ inverkan på aktiviteten. Vidare har vi inte funnit att tidigare forskning mätt sambandet 
mellan fonders aktivitet och bankförvaltning. Däremot har Korkeamaki och Smythe (2004) funnit ett 

negativt, signifikant samband mellan fonder förvaltade av banker och fonders riskjusterade avkastning.  
 

Variabeln togs fram efter att vi kontrollerat huruvida fondbolaget ingick i samma koncern som någon av 

storbankerna. Detta gjordes i databasen Retriever Business. Därefter dummykodades variabeln till 
storbank = 1, ej storbank = 0. Variabeln storbank korrelerar högt med fondbolagets totala kapital, dock 

understiger korrelationen 0.75, vilket föranleder oss att inkludera variabeln i analysen. 
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4.6	Bortfall	av	data	
 
Av de ursprungliga 156 fonderna, har 52 fonder först rensats bort då antingen NAV-center inte haft data 

om fonden, alternativt att data saknats i Finansinspektionens viktrapporter. En möjlig anledning till det 
stora bortfallet hos Finansinspektionen är att bolag med specialfonder inte rapporterar fondernas 

innehav (Finansinspektionen, u.å.). En annan anledning är att fonder med legalt säte utanför Sverige 
inte behöver rapportera innehaven till Finansinspektionen. Som tidigare nämnts, varierar antalet 

fonder mellan åren. Detta beror på att vi även tagit med fonder i urvalet som startades efter år 2005. 

 
En andra rensning av data gjordes för att få bort fonder med två eller fler andelsklasser, vilket resulterat 

i att endast den ursprungliga fonden finns kvar i urvalet. Detta ledde till att ytterligare 19 fonder rensats 
bort. Kvar återstår 85 fonder.  

  
En tredje rensning gjordes med anledning av att data saknades för delar av materialet. En fond 

rensades bort. Totalt består datamaterialet nu av 84 fonder och 728 observationer. 

 

4.7	Val	av	jämförelseindex	
 

Ursprungligen valdes respektive fonds angivna jämförelseindex. Vidare behövdes samtliga indexkurser 

på månadsbasis och samtliga indexinnehav på årsbasis. Indexet skulle användas till att beräkna 
tracking error, active share, samt informationskvot, vilket innebar att data på både månads- och 

årsbasis behövdes för respektive index. Då informationen om indexvikter visade sig vara svårtillgänglig, 
och då Morningstar inte heller hade möjlighet att hjälpa oss, vände vi oss istället till respektive 

indexleverantör för data. På grund av det stora datamaterialet och tidsåtgången förfrågan skulle uppta, 
kunde dessvärre indexleverantörerna enbart tillhandahålla de tre mest frekvent förekommande indexen 

för vårt urval. Indexen är OMXSBCAPGI, SIXPRX samt CSRXSE. Båda de två förstnämnda indexen är 

viktade, vilket används av UCITS-fonder. Då merparten av fonderna i urvalet är UCITS-fonder, medför 
detta att användande av viktat index är mest korrekt. Tidigare studier har såväl använt sig av de index 

fonderna själva uppgett som jämförelseindex (Petajisto 2013), som att författarna själva tilldelat index 
utefter hur väl index sammansättning stämde överens med fondens sammansättning (Cremers & 

Petajisto 2009). Vi har, i den mån det varit möjligt, använt oss av fondens angivna jämförelseindex och i 
de fall då vi inte kunnat matcha, har vi tilldelat fonden det mest rättvisande jämförelseindexet av de tre. 

Vi anser det mest korrekt att använda sig av fondens angivna jämförelseindex, då förvaltaren av fonden 

ska sträva efter att slå just detta index (se Petajisto 2013). Efter att index matchats mot de enskilda 
fonderna, har beräkning av aktivitetsmått skett.  
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4.8	Uträknande	av	aktivitets-	och	prestationsmått	
 
För uträknande av en fonds aktivitets- såväl som prestationsmått krävs tillgång till fondens 

jämförelseindex. Information kring dessa index har erhållits via fondernas faktablad och därefter har 
data inhämtats från de företag som är ansvariga för respektive index. Studien följer härigenom 

upplägget för Petajistos undersökning (2013), då de hänvisar till att det jämförelseindex som fonden 
själv redovisar också är det jämförelseindex som bör användas.  

 

4.8.1	Active	share 

Active share har räknats ut enligt kapitel 3.3.2, genom att varje fonds specifika innehav och dess vikt 
jämfördes med motsvarande innehav och vikt i index. Detta innebär att i de fall innehavet återfanns i 

indexet, men inte i fonden, ansågs fonden ha en kort position. Vice versa innebär det att om fonden har 
en position som inte återfinns i index, har fonden en lång position. Om innehavet finns i såväl fonden 

som i index, beror fondens position på fondens, respektive index viktning av innehavet. 

Absolutbeloppet av den sammanlagda totalsumman för differenser mellan fondens viktning av innehav 
och indexets viktning av innehav beräknades, och dividerades sedan med 2. Genom detta erhölls ett 

värde för varje fond på mellan 0 och 100 %. 

 

4.8.2	Tracking	error	
Även tracking error räknades ut enligt kapitel 3.3.1, genom att först räkna ut varje fonds avkastning på 

månadsbasis för perioden 2005/01/01 till 2015/12/31. Även indexets avkastning räknades ut på 
månadsbasis för denna period. Därefter jämfördes fondens avkastning med indexets avkastning genom 

att indexets avkastning för varje enskild månad subtraherades från fondens avkastning för varje enskild 
månad. Därigenom erhölls tracking error på månadsbasis för fonden. För att få tracking error på 

årsbasis, beräknades ett medelvärde baserat på månadsbasis för respektive år.  
 

4.8.3	Alfa 

Först räknades avkastning ut på årsbasis, för såväl fond som jämförelseindex. Måttet beräknades 

därefter genom att fondens avkastning subtraherades med avkastningen för indexet. 
 

4.8.4	Informationskvot	
Informationskvoten beräknades genom att alfa-värdet för respektive fond dividerades med värdet för 

tracking error.  
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4.9	Indelning	av	datamaterialet	enligt	de	fyra	investeringsfilosofierna	
 
För indelning av datamaterialet användes Cremers och Petajistos (2009) modell för klassificering enligt 

investeringsfilosofierna concentrated stock picks, closet indexing, diversified stock picks samt factor 
bets.  

 
Valda gränser för höga värden av aktivitet sattes för tracking error över 2 %, och för active share en 

gräns om 50 %. Gränsen för tracking error förklaras av att merparten av observationerna uppvisade ett 

värde om mellan 0-4 %. Enligt tidigare studier anges inte någon exakt gräns för vad som kan anses som 
aktiv förvaltning avseende tracking error (Cremers & Petajisto 2009; Petajisto 2013; Cremers et al. 

2013). Enligt Petajisto (2013) är en active share på 50 % den lägsta gräns en fond kan ha för att ha en 
rimlig chans att överavkasta. Vi har därför valt en gräns om 50 procent, vilket skiljer sig från tidigare 

studier, vilka istället valt en gräns om 60 % (Cremers & Petajisto 2009; Petajisto 2013; Cremers et al. 
2013). Den främsta anledningen för att sätta gränsen högre, är att det ökar chansen för överavkastning. 

Då många uttalat aktiva fonder på den svenska marknaden anklagats för att förvaltas i enlighet med en 

indexfond anser vi det därmed intressant att sätta gränsen till under 60 %, eftersom ett flertal fonder 
teoretiskt sett skulle kunna ha en active share på mellan 50 och 60 %, och därmed felaktigt anklagas för 

att vara dolda indexfonder.  
 

Samtliga 728 observationer delades in efter investeringsfilosofierna. De observationer som hänförs till 
uttalade indexfonder hamnade under en femte klassificering, ”pure indexers”. Eftersom vi bedömde 

varje observation enskilt, kan en fond ha varierande investeringsfilosofi över den observerade 

mätperioden.  
 

4.10	Regressionstest	
 

För att undersöka huruvida det föreligger någon signifikans bland de variabler som valts, har 
regressionskörningar av typen ordinary least squares (OLS) genomförts. Denna typ av regression är den 

som är mest gångbar, givet undersökningens syfte, och bidrar till att resultat bör kunna ses som 
statistiskt signifikant (Gujarati & Porter 2009). För varje körning med modellen erhålls en lösning och 

en ekvation där summan av kvadratvariansen minimeras, varpå resultatet blir representativt för hela 
populationen (Gujarati & Porter 2009). 

 

  c)d = 	e[ + 	e^g^)d + 	ehgh)d + ⋯+	j)d   (5) 

 

För att modellen ska fungera krävs att förklaringsvariablerna inte korrelerar i alltför stor utsträckning, 
även kallat multikollinearitet (Gujarati & Porter 2009). För att undvika multikollinearitet genomfördes 

ett korrelationstest, där varje variabel testas mot övriga variabler för att undersöka samvariansen. 

Dessa värden återges i korrelationsmatrisen, se appendix 1, som ligger till grund för vilka variabler som 



 
  

32 

kan testas för samtidigt, och vilka som måste separeras. Variabler som erhöll ett korrelationsvärde över 

0.75 valdes att ej testas för samtidigt i regressionerna.  
 

4.11	Metodkritik		
 

Kritiken kring kvantitativ metod bygger till stor del på metodens oförmåga att skilja på verklighet och 
teori. Kritiker menar att den kvantitativa forskningen leder till en statistisk bild av den sociala 

verkligheten som är åtskild från de individer som skapar denna verklighet (Bryman & Bell 2013).  

 
Då data endast erhölls för tre av jämförelseindexen, kan kritik riktas mot att fondernas aktivitet inte 

beräknats korrekt, och att fonderna i enstaka fall kommit att avvika för mycket från index. Vi anser dock 
att detta problem är relativt litet, då vi försökt matcha fondens egna jämförelseindex mot de erhållna 

indexen för att hitta det bästa i varje enskilt fall. Vidare har samtliga fonder med OMXSBGI som 
jämförelseindex matchats mot OMXSBCAPGI, och fonder med SIXRX som jämförelseindex har 

matchats mot SIXPRX. Anledningen till denna matchning är att indexen är identiska bortsett från att 

det senare (OMXSBCAPGI och SIXPRX) är viktbegränsat. Då de undersökta fonder främst är UCITS-

fonder, är det rekommenderat att använda ett viktbegränsat index7. På grund av att data för endast tre 

av de mest förekommande indexen kunde inhämtas bidrog detta till att vissa fonder fått ett mer 

rättvisande index än andra. Skillnaderna mellan de olika indexen är dock ytterst marginella, vilket 

bidrar till att studiens resultat fortfarande kan ses som tillförlitligt och generaliserbart. 
 

Studiens datamaterial är omfattande, vilket torde leda till ett generaliserbart resultat för den svenska 
fondmarknaden. Dock är datamaterialet bitvis obalanserat, främst avseende studiens dummyvariabler, 

vilket leder till att felaktiga slutsatser eventuellt kan dras.  
 

Kritik mot studien kan även riktas mot att en annan gräns för active share har valts, jämfört med 

tidigare studier. Vi motiverar dock denna lägre gräns, med att active share över 50 % är 
minimumgränsen för att en fond ska ha möjlighet till överavkastning (Petajisto 2013). 

 

4.11.1	Reliabilitet		
Enligt Bryman och Bell (2013) beror frågan kring studiens reliabilitet främst på om den genomförs på 

sådant vis att studien skulle kunna genomföras vid ett annat tillfälle och erhålla samma resultat. Vår 

studie får anses ha en hög grad av reliabilitet, då studien bygger på kvantitativ data som sedan 
analyserats. Vid genomförandet av en kvantitativ studie, är det av stor vikt att datamaterialet åtnjuter 

en hög grad av reliabilitet för att kunna dra slutsatser utifrån studien (Bryman & Bell 2013). Data för 
studien har erhållits från oberoende källor, vilket gör reliabiliteten hög, då respektive fonds möjlighet 

att påverka materialet får anses mycket begränsad (Bryman & Bell 2013). Då vår undersökning till 

                                                
7 Enligt mailkonversation (2016-03-22) med en analytiker på Nasdaq. 
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största del bygger på rådata, är således stabiliteten av materialet tillfredsställande. Oberoende av vem 

som genomfört studien, innebär detta att resultaten torde vara detsamma, givet samma urval, 
mätperiod och tillvägagångssätt. Replikerbarheten, bör därigenom vara hög (Bryman & Bell 2013). 

 

4.11.2	Validitet		
Beträffande begreppsvaliditeten av studien har fokus varit att välja variabler med tilltänkt hög 
förklaringsgrad. Detta för att möjliggöra ett starkt och kvantifierbart resultat. I och med att de valda 

variablerna utgår från givna teorier är stabiliteten av måtten hög (Bryman & Bell 2013). Givet hög 
intern validitet borgar detta även för kausalitet, vilket är att eftersträva vid kvantitativ metod (Bryman 

& Bell 2013). Studiens externa validitet får anses hög, då urvalet är omfattande relativt studiens 
forskningsfråga, och generaliseringar är möjliga att dra (Bryman & Bell 2013).   
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5.	Presentation	av	data	
 

Totalt sett har arbetet med datainsamlingen resulterat i 85 fonder, tillhörande 36 olika fondbolag, med 
data från tidsperioden 2005-2015, vilket medfört 728 olika observationer. Dessa har i sin tur jämförts 

mot det index som varit mest lämpligt för respektive fond. För varje observation har olika variabler 
hänförts, enligt det som presenterats tidigare i kapitlet. 

 

5.1	Fondbolagets	startår	
 
Utifrån det startdatum som angetts hos Retriever Business för respektive fondbolag, har materialet 

kategoriserats i tre perioder. Den första perioden är 1922-1989, den andra perioden är 1990-1999 och 

slutligen är den senaste perioden 2000-2014. Majoriteten av observationerna hänförs till period 1, då 
merparten av de största fondbolagen startades under denna period. Av de 36 fondbolag som 

undersökts, startades 13 stycken under denna period, vilket motsvarar drygt en tredjedel av 
fondbolagen. Antalet fondbolag som startades under period 2 är 12 stycken, och för period 3 är siffran i 

stället 11 stycken. 
 

Tabell 2. Fördelning av datamaterialet baserat på fondbolagets startår. 

Period fondbolag P1 (1922-1989) P2 (1990-1999) P3 (2000-2014) 

Antal 384 202 142 

 
 

 
Figur 2. Fördelning av kategorisering baserat på fondbolagets startår. 

 	

53%

28%

19%

P1 (1922-1989)

P2 (1990-1999)

P3 (2000-2014)



 
  

36 

5.2	Fondens	startår	
 
Utifrån det startdatum som angetts hos Morningstar för respektive fond, har materialet kategoriserats i 

tre perioder. Den första perioden är 1958-1992, den andra perioden är 1993-2000 och slutligen är den 
senaste perioden 2002-2015. Fördelningen är relativt jämn mellan observationerna. Anledningen till att 

år 2001 inte finns representerat i varken period 2, eller 3, beror på att ingen av fonderna i urvalet 
startades detta år. 

 
Tabell 3. Visar på datamaterialets spridning mellan de olika tidsperioderna för fondens startår. 

Period fond T1 (1958-1992) T2 (1993-2000) T3 (2002-2015) 

Antal 209 272 247 

 

 

 
Figur 3. Fördelning av kategorisering baserat på fondens startår. 

 

5.3	Fondens	marknadsvärde	och	fondbolagets	totala	kapital 
 
När det kommer till fondbolagets totala kapital, bör nämnas att ett bolag kraftigt drar upp medelvärdet. 

Detta medför att medianen ger ett mer rättvisande värde för datamaterialet. Spridningen inom 
materialet är oerhört stor, dock är fördelningen tämligen jämn. Vad avser aktivt förvaltade fonder 

kontra indexfonder, är spridningen något större inom de aktivt förvaltade fonderna, där såväl högsta 

som lägsta värde återfinns. 
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Tabell 4. Beskriver spridningen på materialet för såväl fondbolagets totala kapital som fondens marknadsvärde. 

Alla 
Fondbolagets totala 
kapital (tkr) Marknadsvärde (tkr) 

Medel 444 934 4 032 578 

Median 195 120 1 925 804 

Standardavvikelse 551 315 5 225 385 

MAX 2 323 639 33 897 028 

MIN 1 607 4 720 

Antal observationer 728 728 

Endast aktiva     

Medel 471 562 4 002 560 

Median 193 297 1 714 173 

Standardavvikelse 585 002 5 372 577 

MAX 2 323 639 33 897 028 

MIN 1 607 4 720 

Antal observationer 591 591 

Endast index     

Medel 330 067 4 162 071 

Median 211 589 2 386 147 

Standardavvikelse 350 094 4 533 720 

MAX 2 073 583 21 507 481 

MIN 2 919 10 951 

Antal observationer 137 137 

 

I tabellen går att utläsa att indexfonderna har ett högre marknadsvärde än de aktivt förvaltade 
fonderna, vilket innebär att fondinnehaven för indexfonderna antingen är större eller fler till antalet. 

Spridningen för indexfonderna är avsevärt mindre än för de aktivt förvaltade fonderna. En möjlig orsak 
till dessa observationer är att indexfonderna i högre grad återfinns hos de stora aktörerna, vilka är färre 

på marknaden, medan de aktivt förvaltade fonderna återfinns hos samtliga aktörer. 
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5.4	Aktivitetsmått	och	överavkastning	
 

Tabell 5. Visar på spridningen för datamaterialet avseende tracking error, active share, informationskvot samt alfa. 

Alla Tracking error Active share Informationskvot Alfa 

Medel 0,0136 0,4244 -0,1933 -0,0014 

Median 0,0124 0,4109 -0,2099 -0,0023 

Standardavvikelse 0,0078 0,2487 0,3186 0,0075 

MAX 0,0480 0,9759 1,0492 0,0866 

MIN 0,0001 0,0000 -1,3411 -0,0478 

Antal observationer 728 728 728 728 

Endast aktiva         

Medel 0,0143 0,4979 -0,1609 -0,0016 

Median 0,0129 0,4858 -0,1868 -0,0023 

Standardavvikelse 0,0073 0,2114 0,3908 0,0066 

MAX 0,0461 0,9759 3,7785 0,0432 

MIN 0,0014 0,0695 -1,8844 -0,0478 

Antal observationer 591 591 591 591 

Endast index         

Medel 0,0104 0,1071 -0,2895 -0,0009 

Median 0,0081 0,0568 -0,2848 -0,0020 

Standardavvikelse 0,0091 0,1086 0,2952 0,0106 

MAX 0,0480 0,8163 0,9394 0,0866 

MIN 0,0001 0,0000 -1,2840 -0,0190 

Antal observationer 137 137 137 137 

 
Som sig bör är medelvärdet för tracking error och active share högre för de aktivt förvaltade fonderna, 

jämfört med indexfonderna. Anmärkningsvärt är dock att det högsta värdet för tracking error återfinns 

bland indexfonderna. Värt att notera är också det högsta värdet på active share för indexfonderna, som 
är oerhört högt. Då vi mätt fondernas aktivitet under perioden 2005-2015, kan det dock konstateras att 

sådana anormala värden kan förekomma i samband med, eller i efterdyningarna av, den finanskris som 
var år 2008. Enskilda avvikande värden vissa år är inte heller helt ovanligt. Medelvärdet för 

informationskvoten är negativ, vilket implicerar fondförvaltares oförmåga att ta tillvara på den aktiva 
risken i fonden. Resultatet visar även på en svårighet för fondförvaltarna att generera överavkastning, 

oberoende av om fonden är aktivt förvaltad eller inte.  

 

5.5	Inriktning	på	fond 
 

Då studien har fokus på den svenska fondmarknaden har val gjorts att inkludera de två fondkategorier 

från Morningstar, vilka inriktar sig på Sverige. Detta har lett till en fördelning av 490 observationer för 
Sverigefonder och 238 observationer för Svenska aktiefonder med fokus på små- och medelstora bolag. 
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Tabell 6. Beskriver fördelningen av datamaterialet uppdelat efter fondinriktning. 

Inriktning på fond Sverigefond Små- och medelstora bolag 

Antal 490 238 

 

 
Figur 4. Fördelning mellan fondinriktning. 

5.6	Förvaltning	
 
Då fokus ligger på de aktivt förvaltade fonderna, är det naturligt att dessa också utgör majoriteten av 

fonderna i urvalet. 
 

Tabell 7. Fördelning mellan aktiva fonder och indexfonder 

Förvaltning av fond Aktiv Index 

Antal 591 137 

 

 
Figur 5. Fördelning mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder. 
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5.7	Storbanker	
 
Från Retriever Business hämtades information om huruvida ett fondbolag var tillhörande en 

Storbankskoncern. Utifrån denna information kategoriserades fonderna, vilket resulterade i 290 
observationer tillhörande storbanker, och 438 ej tillhörande storbanker. Detta indikerar att 

storbankerna har en stor andel av den svenska fondmarknaden. Dock bör poängteras att vårt urval inte 
helt speglar verkligheten, då storbankerna totalt sett innehar en ännu större andel av den svenska 

fondmarknaden (SBAB 2015).  

 
Tabell 8. Fördelning av vilka fonder som är förvaltade av en storbank. 

Storbank Storbank Ej storbank 

Antal 290 438 

 

 
Figur 6. Fördelning av fonder tillhörande storbanker och ej tillhörande storbanker. 
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6.	Resultat	och	analys	
 

Tabell 9. Visar samtliga observationer från vårt datamaterial för uttalat aktivt förvaltade fonder under perioden 2005 till 2015. 

 2005-
2010 

2011-2015 2005-
2015 

Aktivt förvaltade 107 177 284 

Dolda indexfonder 183 124 307 

Antal observationer 290 301 591 

Aktivt förvaltade i % 36,9% 58,8% 48% 

Dolda indexfonder i % 63,1% 41,2% 52% 

 
 
Vi kan utifrån resultatet konstatera att andelen dolda indexfonder minskat kraftigt från mätperiod 

2005-2010 till 2011-2015, vilket skulle kunna indikera att fondbolagen och fondförvaltarna blivit mer 
medvetna om vikten av ”riktig” aktiv förvaltning. Resultatet skulle kunna härledas dels till den debatt 

som förts i såväl svensk som utländsk media, som till den kritik FI riktat till fondbolagen angående dold 
indexförvaltning (Finansinspektionen 2015b). Ytterligare en eventuell förklaring skulle kunna vara den 

hårdare lagstiftning som påverkat fondbranschen sedan år 2009. Denna lagstiftning har inneburit en 
ökad transparens i den information som delges investeraren och kan därigenom tänkas ha uppmuntrat 

fonderna att öka aktiviteten. Detta visar således på att det via lagstiftning går att skapa incitament för 

ökad aktivitet. Det sammantagna resultatet visar på att drygt hälften av de uttalat aktivt förvaltade 
fonderna i Sverige egentligen är dolda indexfonder. Vårt resultat skiljer sig således från det resultat 

Cremers et al. (2013) erhöll för den svenska marknaden, då dessa visade på en andel om hela 73 %. 
Denna skillnad kan hänföras det faktum att Cremers et al. (2013) använt sig av en annan gräns vad 

avser active share; då de har använt sig av en gräns på 60 procent medan vår studie har lagt gränsen vid 
50 procent. Det kan också bero på att de i sin studie använt sig av en annan mätperiod, 2002-2010. 

Deras resultat stämmer väl överens med resultatet för vår tidiga mätperiod, vilket tyder på att 

aktiviteten i fonderna ökat över tid.   
 

Tabell 10. Beskriver spridningen för det totala datamaterialet avseende active share. 
 

Active share 2005-2010 2011-2015 2005-2015 

Medel 0,404871 0,442126 0,424368426 
Median 0,366525 0,476379 0,410920593 
Standardavvikelse 0,229376 0,263772 0,24867045 
MAX 0,975905 0,95553 0,975905289 
MIN 0,0034 1,76E-07 1,76033E-07 
Antal observationer: 347 381 728 

 
 
Tabellen 10, ovan beskriver fördelningen av det totala datamaterialet, det vill säga inkluderande 

samtliga 728 observationer, och såväl uttalade indexfonder som uttalade aktivt förvaltade fonder. Även 
dessa data visar på att active share i genomsnitt är högre under den senare mätperioden. Framförallt är 

det viktigt att lyfta fram den positiva förändring av medianvärdet som skett med drygt 10 
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procentenheter. Resultatet visar med andra ord på såväl ökad aktivitet bland svenska aktiefonder, som 

att fler fonder verkligen förvaltas aktivt. 
 

Tre olika typer av regressioner har utförts på det insamlade datamaterialet för att undersöka studiens 

valda variablers påverkan på fonders aktivitet. Den första regressionskörningen gjordes mot samtliga 
förklaringsvariabler i syfte att förklara aktivitetsmåttet active share, och mer generellt, fondernas 

aktivitet. I den andra typen av regression delades datamaterialet in efter Cremers och Petajistos (2009) 
fyra investeringsfilosofier, där regressionskörning gjordes på respektive investeringsfilosofi. Syftet med 

att dela in materialet efter dessa fyra investeringsfilosofier var att urskilja skillnader och likheter mellan 
studiens förklaringsvariabler beroende på fondens active share och tracking error. I den sista typen av 

regression delades observationerna in efter tid. Den första regressionen gjordes på observationer som 
hänförde sig till tidsperioden 2005 till och med 2010. Den andra regressionen gjordes på observationer 

som hänfördes år 2011 till och med år 2015. Grunden till denna indelning var dels att undersöka ifall 

modellen bättre kunde förklara någon av mätperioderna, dels att undersöka hur variablerna skiljde sig 
åt mellan mätperioderna. Slutligen genomfördes även en regressionsanalys på hur väl aktivitetsgraden 

för studiens data, mätt genom active share och tracking error, och fonders prestation, mätt genom 
informationskvot, kunde förklara överavkastning.  

 
Då datamaterialet som regressionerna utförts på inkluderar tidsdummyvariabler, har vi valt att 

presentera regressionerna utefter dessa kategorier. Som tidigare nämnts, har variablerna fondens 

startår och fondbolagets startår kategoriserats och dummykodats. Båda variablerna har indelats i tre 
kategorier efter tidsperiod, dock skiljer sig dessa kategorier något åt. För fondbolagets startår är P1 = år 

1922-1989, P2 = år 1990-1999 och P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är i stället följande: T1 = år 
1958-1992, T2 = år 1993-2000, T3 = år 2002-2015. Samtliga regressioner inkluderande 

tidsdummyvariablerna har gjorts med två av dummyvariablerna, i relation mot den tredje. För att 
underlätta tolkning och analys har vi vid varje regressionskörning utelämnat samma period för 

fondbolagets startår som fondens startår. Av denna anledning presenteras resultatet från 

regressionerna efter den variabel som utelämnats.  
 

Datamaterialet kontrollerades för multikollinearitet genom att variablernas inbördes korrelationer 
jämfördes, se appendix för korrelationsmatris. Värdet för högsta tillåtna korrelation var satt till 0.75, 

vilket ingen utav de valda variablerna överskred. Således exkluderades ingen variabel på grund av 
multikollinearitet. För att kontrollera datamaterialet för eventuella förekomster av heteroskedasticitet 

beräknades korrigerade standardavvikelser. Materialet undersöktes även för outliers, då dessa värden 
annars riskerar att påverka regressionen till att ge missvisande resultat (Gujarati & Porter 2009).  
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6.1.	Resultat	för	hela	datamaterialet 
 
Tabell 11. Regressionskörningar mot active share som beroendevariabel. Fondbolagens perioder är följande: P1 = år 1922-1989, P2 = 

år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = år 1958-1992, T2 = år 1993-2000, T3 = år 2002-2015. 

***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå. 

 

Variabler P1 / T1 P2 / T2 P3 / T3 

     
Fondbolag TK 3.70E-08** 3.70E-08** 3.70E-08** 

Informationskvot 0.093847*** 0.093847*** 0.093847*** 
Fondbolag P1 - 0.008335 -0.116466*** 

Fondbolag P2  -0.008335 - -0.124801*** 

Fondbolag P3 0.116466*** 0.124801*** - 
Fond T1 - 0.002934 0.112486*** 

Fond T2 -0.002934 - 0.109552*** 
Fond T3 -0.112486*** -0.109552*** - 

Fondens M-värde -1.60E-12 -1.60E-12 -1.60E-12 
Storbank -0.089838*** -0.089838*** -0.089838*** 

Inriktning -0.273154*** -0.273154*** -0.273154*** 

Tracking error 6.216246*** 6.216246*** 6.216246*** 
     

Justerat R2 0.531700 0.531700 0.531700 

	
Följande resultat erhölls vid körning på hela datamaterialet och med Active share som 

beroendevariabel. Det sammanlagda antalet observationer vid körningen uppgick till 728 och 
förklaringsgraden till dryga 53 %, vilket får anses som väl godkänt med hänsyn tagen till datamaterialet.  

 

Enligt regressionsanalysen har fondbolag som startats under den första tidsperioden, period P1 (1922-
1989), jämfört med fondbolag som startats under period P2 (1990-1999), ingen signifikans på 

aktiviteten i en fond. Fondbolag som startades under period P3 (2000-2014) visar istället på signifikans 
och ett positivt värde. Dessa bolag erhåller ett positivt koefficientvärde  om 0.116466, jämfört med de 

fondbolag som startats under period P1, och 0.124801 jämfört med de fondbolag som startats under 
period P2. Båda resultaten är signifikanta på 1%-nivån, och ger således vid handen att fondbolag som 

startats mellan år 2000 och 2014 tenderar ha störst påverkan på aktiviteten i en fond, jämfört med 
fondbolag som startats under åren 1922 till 1999. Vidare visar det icke-signifikanta resultatet mellan 

period P1 och P2 att det inte tycks finnas något samband mellan dessa perioder.  

 
Regressionerna visar på att fonder som är startade under period T3 är de som påverkar aktiviteten i 

fonden mest negativt, jämfört med period T1 och T2. För fonder som startats under period T1 erhåller 
dessa ett signifikant koefficientvärde om ca 0.11, vid jämförelse med period T3. Även vad beträffar 

fonder som startats under period T2, vid jämförelse med fonder som startats under period T3, tillskrivs 
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dessa ett värde om ca 0.11, vilket är signifikant på 1 %-nivå. Resultaten indikerar samband mellan 

fondens aktivitet och dess startår, vilket innebär att ju tidigare fonden startat, desto troligare tycks det 
vara att den förvaltas aktivt. Resultatet ligger därmed ej i linje med den hypotes för variabeln som 

tidigare tagits upp, om att fonder som startats senare har mer incitament för att förvaltas aktivt, då de 

inte kan luta sig tillbaka på tidigare prestationer. Vid jämförelse mellan period T1 och T2, erhåller 
period 1 ett icke-signifikant resultat, vilket tyder på att det inte finns något samband mellan de båda 

perioderna. 
 

Vad beträffar de variabler som fungerar som proxy för storlek, visar resultatet på ett något spretigt 
samband till fondens aktivitet. Fondbolagets storlek, i form av fondbolagets totala kapital, visade sig ha 

positiv påverkan på aktiviteten i fonden, om än marginell sådan. Resultatet var signifikant på 5%-nivån 
vilket gör att variabeln till viss del är relevant för aktiviteten i en fond. Resultatet är inte i linje med den 

hypotes vi tidigare ställt. Tidigare forskning mellan fondbolagets storlek och fondens avkastning påvisar 

ett positivt samband (Chen et al. 2004), vilket därmed medför att vårt resultat inte är helt oväntat. 
Vidare fann Chen et al. (2004) ett negativt samband mellan fondens storlek och fondens avkastning. 

Våra resultat mellan fondens storlek, i form av fondens marknadsvärde, och fondens aktivitet visar 
också på ett negativt samband, detta är dock ej signifikant varpå det inte går att fastställa ett statistiskt 

säkerställt samband. Koefficientvärdet för storbanksvariabeln visar på ett negativt samband mellan 
storlek och fondens aktivitet. Värdet är signifikant på 1 %-nivå och ligger i linje med tidigare 

presenterad forskning om bankförvaltnings påverkan för en fonds avkastning. Då även 

storbanksvariabeln fungerar som proxy för storlek, såväl i form av fond- som organisationsstorlek, 
implicerar resultatet att det tycks föreligga ett negativt, statistiskt säkerställt samband mellan fondens 

storlek och aktivitet. 
 

Enligt resultatet för fondens inriktning föreligger ett statistiskt signifikant negativt värde. Resultatet 
indikerar att Sverigefonder generellt sett förvaltas mindre aktivt än småbolagsfonder. Det erhållna 

resultatet ligger i linje med studien gjord av Cremers et al. (2013), då även dessa kom fram till att det 

råder en skillnad i aktivitet mellan landspecifika fonder och småbolagsfonder.  

	

Föga förvånande har tracking error en tydlig positiv påverkan på aktiviteten i fonden, signifikant på 1 % 

nivå. Sambandet behöver dock inte vara självklart. Fonden kan, trots en hög tracking error, erhålla ett 
lågt värde på active share, genom factor bets. Om fonden istället har ett lågt tracking error, kan den 

erhålla ett högt värde på active share, genom diversified stock picks (Cremers & Petajisto 2009). Givet 
vårt datamaterial var dock dessa typer av investeringsfilosofier kraftigt underrepresenterade, då endast 

191 av de totalt 728 observerade mätpunkterna föll inom kriterierna för dessa typer av 

investeringsfilosofier. Denna fördelning torde rimligtvis medföra att de andra investeringsfilosofierna 
får en större påverkan vid regressionskörningarna. Genom detta erhålls ett positivt samband mellan 

tracking error och active share. 
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Avslutningsvis visar resultatet för informationskvoten på att denna variabel har en positiv påverkan på 

aktiviteten i fonden. Variabeln är signifikant på 1 %-nivån, vilket åskådliggör dess betydelse för 
beroendevariabeln. Då informationskvoten visar på en förvaltares möjlighet att tillvarata fondens aktiva 

risk, bidrar detta till att variabeln samspelar med hur aktiv fonden är (Black & Treynor 1967). Om en 

fond förvaltas indexnära bidrar detta till låg tracking error (aktiv risk), vilket gör att fonden erhåller ett 
lågt alfa-värde. Detta givet en passiv förvaltningsstrategi då fonden genom detta omöjligen kan slå 

index. Om fonden istället förvaltas aktivt, leder det till ett högre värde på tracking error, samt ett 
förmodat större alfa-värde. Givet dessa samband förefaller resultatet väl överensstämma med befintliga 

teorier.  
 

6.2	Cremers	och	Petajistos	fyra	investeringsfilosofier	
 

Med utgångspunkt i Cremers och Petajistos (2009) modell för indelning av olika investeringsfilosofier, 
har datamaterialet för de uttalat aktivt förvaltade fonderna delats in i dessa fyra grupper. Givet de 

kriterier som författarna ställer, resulterade indelningen i viss skevhet i datamaterialet då grupperna 

factor bets och diversified stock picks endast kom att utgöra ca 17 respektive 15 procent. Closet 
indexing och Concentrated stock picks utgjorde istället ca 36 respektive 32 procent.  Vi drar utifrån 

detta slutsatsen att de två förstnämnda investeringsfilosofierna är underrepresenterade på den svenska 
marknaden och att det därigenom är av intresse att granska dessa grupper, särskilt de två vilka är 

överrepresenterade. Vidare kom Cremers och Petajisto (2009) i sin studie fram till att det rådde stora 
olikheter mellan grupperna avseende vad som påverkade aktiviteten i fonden.  
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6.2.1	Concentrated	stock	picks		

 

Variabler P1 / T1 P2 / T2 P3 / T3 

    

Fondbolag TK 2.30E-08 2.30E-08 2.30E-08 

Informationskvot 0.041011* 0.041011* 0.041011* 

Fondbolag P1 - -0.056659** -0.036277 

Fondbolag P2 0.056659** - 0.020381 

Fondbolag P3 0.036277 -0.020381 - 

Fond T1 - 0.018198 0.024745 

Fond T2 -0.018198 - 0.006547 

Fond T3 -0.024745 -0.006547 - 

Fondens M-värde 4.40E-12* 4.40E-12* 4.40E-12* 

Storbank -0.048863 -0.048863 -0.048863 

Inriktning -0.149114*** -0.149114*** -0.149114*** 

Tracking error 3.508028*** 3.508028*** 3.508028*** 

    

Justerat R2 0.307232 0.307232 0.307232 

 

För fondbolagets startår erhålls endast ett signifikant resultat för period P2 i förhållande till period P1. 
För övriga perioder visar regressionstesten inga signifikanta resultat kring vare sig fondbolagets eller 

fondens startår. Även resultatet för fondbolagets storlek, i form av totalt kapital, påvisar ett icke-
signifikant samband mellan variabeln och aktiviteten i fonden.  

 

Fondens storlek, i form av fondens marknadsvärde, visar ett positivt marginellt värde, vilket är 
signifikant på 10 %-nivå. Resultatet för variabeln storbank visar istället på ett icke-signifikant samband 

mellan variabeln och aktiviteten i en fond som förvaltas enligt concentrated stock picks.  
 

Fondens inriktning, om den är en Sverigefond, verkar negativt på aktiviteten. Resultatet är signifikant 
på 1 %-nivå. Värdet anges till ca -0.15, vilket får anses påfallande. Avslutningsvis erhåller tracking error  

ett positivt värde om 3.50 vilket är signifikant på 1 %-nivå, medan informationskvoten erhåller ett 

positivt värde om 0.041, vilket är signifikant på 10 %-nivå. 
 

Förklaringsgraden om ca 31 % är den högst uppmätta bland de fyra investeringsfilosofierna. 

 	

Tabell 12. Regressionskörningar för gruppen concentrated stock picks mot active share som beroendevariabel. Fondbolagens 

perioder är följande: P1 = år 1922-1989, P2 = år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = år 1958-1992, 

T2 = år 1993-2000, T3 = år 2002-2015. ***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå. 
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6.2.2	Diversified	stock	picks	

 
Variabler P1 / T1 P2 / T2 P3 / T3 

     

Fondbolag TK -8.21E-09 -8.21E-09 -8.21E-09 

Informationskvot 0.021819 0.021819 0.021819 

Fondbolag P1 - 0.009320 -0.018411 

Fondbolag P2 -0.009320 - -0.027731 

Fondbolag P3 0.018411 0.027731 - 

Fond T1 - -0.014982 -0.009650 

Fond T2 0.014982 - 0.005332 

Fond T3 0.009650 -0.005332 - 

Fondens M-värde 1.56E-12 1.56E-12 1.56E-12 

Storbank -0.047986 -0.047986 -0.047986 

Inriktning -0.078797*** -0.078797*** -0.078797*** 

Tracking error -4.957789 -4.957789 -4.957789 

     

Justerat R2 0.143751 0.143751 0.143751 

 
Resultatet visar på att det för gruppen diversified stock picks endast är fondens inriktning som har en 

signifikant påverkan på aktiviteten i fonden. Resultatet går i linje med tidigare studier (Cremer, 
Ferreira, Matos & Starks 2013) och även det resultat vi erhållit för hela datamaterialet. För övriga 

variabler erhölls inga signifikanta resultat, vilket visar på att det inte tycks föreligga några samband 

mellan dessa karaktärsdrag och aktiviteten i fonder inom investeringsfilosofin diversified stock picks. 
En anledning till resultatet skulle kunna vara det faktum att investeringsfilosofin är kraftigt 

underrepresenterad på den svenska fondmarknaden, varpå det genom regressionstesterna blir svårt att 
visa på statistiskt säkerställda samband.  

 
Förklaringsgraden är 14 %, vilket är den lägst uppmätta förklaringsgraden bland samtliga 

regressionstester mot active share som förklaringsvariabel. 

  

Tabell 13. Regressionskörningar för gruppen diversified stock picks mot active share som beroendevariabel. Fondbolagens 

perioder är följande: P1 = år 1922-1989, P2 = år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = år 1958-1992, 

T2 = år 1993-2000, T3 = år 2002-2015. ***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå.  
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6.2.3	Factor	bets	

 
Variabler P1 / T1 P2 / T2 P3 / T3 

     

Fondbolag TK  -5.65E-09 -5.65E-09 -5.65E-09 

Informationskvot 0.068627 0.068627 0.068627 

Fondbolag P1 - 0.038937 0.029905 

Fondbolag P2 -0.038937 - -0.009032 

Fondbolag P3 -0.029905 0.009032 - 

Fond T1 - 0.037942 -0.030082 

Fond T2 -0.037942 - -0.068024** 

Fond T3 0.030082 0.068024** - 

Fondens M-värde -3.68E-12 -3.68E-12 -3.68E-12 

Storbank -0.033899 -0.033899 -0.033899 

Inriktning -0.077125*** -0.077125*** -0.077125*** 

Tracking error -1.002833 -1.002833 -1.002833 

     

Justerat R2 0.240742 0.240742 0.240742 

 

Resultatet kring dummyvariablernas påverkan visar på att fonder som startats under period T3 
tenderar att vara mer aktiva, jämfört med fonder som startats under period T2. Resultatet är dock 

endast signifikant vid denna jämförelse och visar därigenom på att det inte föreligger något samband 

mellan övriga perioder och aktiviteten i en fond. För fondens inriktning erhålls, likt många av de 
tidigare resultaten angående denna koefficient, ett negativt värde om ca -0.077. Resultatet är signifikant 

på 1 %-nivån och visar ytterligare på Sverigefonders negativa påverkan på aktiviteten i fonden. För 
övriga variabler erhålls inga signifikanta resultat, vilket visar på att det inte förekommer några 

statistiskt säkerställda samband mellan dessa och aktiviteten i en fond.  
 

Förklaringsgraden är 24 %, vilket är högre än förklaringsgraden för regressionerna för diversified stock 

picks och closet indexing.  
  

Tabell 14. Regressionskörningar för gruppen factor bets mot active share som beroendevariabel. Fondbolagens perioder är 

följande: P1 = år 1922-1989, P2 = år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = år 1958-1992, T2 = år 
1993-2000, T3 = år 2002-2015. ***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå.  
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6.2.4	Closet	indexing	

 
Variabler P1 / T1 P2 / T2 P3 / T3 

     

Fondbolag TK -1.61E-08 -1.61E-08 -1.61E-08 

Informationskvot 0.052519 0.052519 0.052519 

Fondbolag P1 - 0.054180** 0.053701* 

Fondbolag P2 -0.054180** - -0.000479 

Fondbolag P3 -0.053701* 0.000479 - 

Fond T1 - 0.031104* -0.118993*** 

Fond T2 -0.031104* - -0.150097*** 

Fond T3 0.118993*** 0.150097*** - 

Fondens M-värde -6.04E-13 -6.04E-13 -6.04E-13 

Storbank -0.022719 -0.022719 -0.022719 

Inriktning -0.034274** -0.034274** -0.034274** 

Tracking error 1.885927 1.885927 1.885927 

     

Justerat R2 0.220177 0.220177 0.220177 

 
Likt resultatet för factor bets visar regressionerna på att fondbolag som startats under period P1 

tenderar att påverka fondens aktivitet mest positivt. Resultatet är signifikant på 5 %-nivån vid 
jämförelse mellan period P1 och P2, samt signifikant på 10 %-nivå vid jämförelse mellan period P1 och 

P3. Resultatet visar att det inte råder signifikans mellan period P2 och P3. Enligt regressionerna 
föreligger ett starkt samband mellan fondens aktivitet och fondens startår. Fonder som startats under 

period T3 erhåller vid jämförelse med period T1 och T2 signifikanta resultat på 1 %-nivå. För fondens 
inriktning visar regressionen på ett negativt resultat, som gör gällande att Sverigefonder generellt har 

lägre aktivitet i fonden jämfört med småbolagsfonder. Resultatet är signifikant på 5 %-nivån. 

 
Vad beträffar fondbolagets storlek, fondens storlek, storbanksvariabeln, tracking error, samt 

informationskvoten erhålls icke-signifikanta resultat.  
 

Förklaringsgraden för active share utifrån valda förklaringsvariabler är 0.22, vilket är lägre än för 
samtliga regressioner, förutom för diversfied stock picks.  

  

Tabell 15. Regressionskörningar för gruppen closet indexing mot active share som beroendevariabel. Fondbolagens perioder är 

följande: P1 = år 1922-1989, P2 = år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = år 1958-1992, T2 = år 
1993-2000, T3 = år 2002-2015. ***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå.  
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6.3	Regression	om	paneldata	 
 

 
2005-2010 

Variabler P1/T1 P2/T2 P3/T3 
     
Fondbolag TK 2.91e-08 2.91e-08 2.91e-08 
Informationskvot 0.073778 0.073778 0.073778 
Fondbolag P1 - 0.013469 -0.105189*** 
Fondbolag P2 -0.013469 - -0.118658*** 
Fondbolag P3 0.105189*** 0.118658*** - 
Fond T1 - -0.039816** 0.060767** 
Fond T2 0.039816** - 0.100583*** 
Fond T3 -0.060767** -0.100583*** - 
Fondens M-värde -1.82e-12 -1.82e-12 -1.82e-12 
Storbank -0.072670*** -0.072670*** -0.072670*** 
Inriktning -0.220813*** -0.220813*** -0.220813*** 
Tracking error 6.904406*** 6.904406*** 6.904406*** 
     
Justerat R2 0.499176 0.499176 0.499176 
    

 
2011-2015 

Variabler P1/T1 P2/T2 P3/T3 
     
Fondbolag TK 9.10e-09 9.10e-09 9.10e-09 
Informationskvot 0.053832 0.053832 0.053832 
Fondbolag P1 - 0.016529 -0.101640*** 
Fondbolag P2 -0.016529 - -0.118169*** 
Fondbolag P3 0.101640*** 0.118169*** - 
Fond P1 - 0.041351* 0.177581*** 
Fond P2 -0.041351* - 0.136230*** 
Fond P3 -0.177581*** -0.136230*** - 
Fondens M-värde -1.79e-12 -1.79e-12 -1.79e-12 
Storbank -0.079143** -0.079143** -0.079143** 
Inriktning -0.308877*** -0.308877*** -0.308877*** 
Tracking error 8.205910*** 8.205910*** 8.205910*** 
     
Justerat R2 0.581092 0.581092 0.581092 

 
 

  

Tabell 16. Panelregression: körningar för perioden 2005-2010 respektive 2011-2015 mot active share som beroende variabel. 

Fondbolagens perioder är följande: P1 = år 1922-1989, P2 = år 1990-1999, P3 = år 2000-2014. Fondens perioder är följande: T1 = 
år 1958-1992, T2 = år 1993-2000, T3 = år 2002-2015. ***Signifikant på 1%-nivå ** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-
nivå.  
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För bägge regressioner erhålls ett positivt samband mellan fondbolagets startår och period P3. 

Resultaten är signifikanta på 1 %-nivå för båda perioderna. Periodens starkare samband påvisar att 
fondbolag som startats under period P3 påverkar aktiviteten i fonden än mer positivt. 

 

Gällande fondens startår föreligger det, enligt resultatet, en skillnad mellan de studerade 
mätperioderna. För år 2005-2010 är fonder som startats under period T2 mer aktiva i sin förvaltning, 

jämfört med övriga perioder. För år 2011-2015 är det istället fonder som startats under period T1 som är 
mest aktivt förvaltade. Denna skillnad påvisar således en försämring i fonders aktivitet bland de fonder 

som startats under period T3.  
 

Resultaten för fondbolagets storlek, i form av totalt kapital, och fondens marknadsvärde är icke-
signifikanta och visar därigenom på att det inte tycks föreligga något samband mellan storleken och 

aktiviteten i en fond. Detta resultat gäller för båda mätperioderna. För storbankskoefficienten verkar 

det ha skett en försämring mellan mätperioderna. Koefficienten för år 2005-2010 erhåller ett värde på -
0.0726, medan den för år 2011-2015 erhåller ett värde om -0.0791. Storbanksvariabeln har således en 

större negativ påverkan på aktiviteten i fonden i den senare tidsgruppen jämfört med den första. 
Resultatet vittnar om att fonder som förvaltas av någon utav storbankernas fondbolag under senare tid 

har fått en tydligare negativ påverkan på fondens aktivitet. År 2005-2010 är signifikant på 1 %-nivån 
medan år 2011-2015 endast är signifikant på 5 %-nivån. Tillsammans med vårt tidigare resultat, vilket 

visar på att andelen dolda indexfonder har sjunkit mellan mätperioderna, tyder detta på att denna 

förbättring i aktivitet inte kan härledas till bankerna, utan snarare de övriga aktörerna på marknaden.  
 

Även för fondens inriktning uppvisas ett försämrat resultat. Bägge resultaten är signifikanta på 1 %-
nivå. I första mätperioden är den negativa påverkan ca -0.22, medan den i den andra mätperioden är ca 

-0.31. Sverigefonder har därigenom haft en minskad aktivitet under senare år. Detta motstrider återigen 
vår uppsatta hypotes rörande att det skulle ha skett en positiv förändring på fondmarknaden sedan 

diskussionen om dolda indexfonder uppkom.  

 
Resultatet för tracking error visar på att variabeln fått en allt större påverkan på aktiviteten i fonden 

under den senare perioden. Koefficientvärdet är signifikant på 1 %-nivå och visar på variabelns stora 
betydelse för aktiviteten i fonden. Resultatet ligger således i linje med vår hypotes kring att det skett en 

förändring sedan diskussion tog fart. Även den högre förklaringsgraden som erhålls för period 2010-
2015 visar på att de valda variablerna fått ökad betydelse för fondens aktivitet. För informationskvoten 

erhålls istället ett icke-signifikant värde, vilket visar på att det inte förekommer något statistiskt 
säkerställt samband mellan en fonds aktivitet och dess förmåga att ta tillvara på den aktiva risken.  
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6.4	Regression	om	överavkastning	
 

Variabler Regression 1 Regression 2 

    

Active share 0.003696*** 0.001085 

Tracking error - -0.174069*** 

Informationskvot - 0.011926*** 

    

Justerat R2 0.013468 0.251280 

 

Resultatet gör gällande att active share som enskild förklaringsvariabel erhåller ett positivt värde om ca 
0.0037. Resultatet är signifikant på 1 %-nivå och styrker hypotesen kring att aktiviteten är av stor vikt 

för möjligheten att generera överavkastning. Variabeln har dock extremt låg förklaringsgrad, vilket visar 

på att variabeln ensam inte kan förklara alfa.  
 

Vid körning mot alla tre mått erhölls istället en förklaringsgrad på ca 25 %. Något förvånande är dock 
att koefficienten för tracking error erhåller ett negativt värde, vilket är signifikant på 1 %-nivå. 

Resultatet visar således på att ju högre tracking error en fond har, desto lägre är möjligheten att 
generera överavkastning. Förklaringen till koefficientens negativa värde skulle kunna hänföras till att de 

fonder som ingår i urvalet inte lyckats att generera alfa över tid, trots hög tracking error. Variabeln får 

därigenom en negativ påverkan på alfa, vilket skulle kunna förklara resultatet. Informationskvoten ges 
ett positivt värde om ca 0.012, medan värdet för active share inte är signifikant. Resultatet går 

därigenom mot tidigare forskning (Cremers & Petajisto 2009), vilket skulle kunna bero på samvarians i 
vårt material. Resultatet för informationskvoten är signifikant på 1 %-nivå.  

 
Värt att nämna är att vi även genomfört regressioner mot alfa för respektive fondkategori enligt 

Cremers och Petajistos modell (2009). Av särskilt intresse är resultatet vi fått för kategorin 
concentrated stock picks, där regressionen indikerar att aktivitetsmåtten tillsammans med våra övriga 

variabler kan förklara upp emot 80 % av alfa. Detta visar således på att hög active share i kombination 

med hög tracking error ger goda förutsättningar för att en fond ska generera överavkastning.  

 

 	

Tabell 17. Regression mot fondernas överavkastning, alfa. ***Signifikant på 1%-nivå  

** Signifikant på 5%-nivå * Signifikant på 10%-nivå.  
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6.5	Analys	
 
 

Variabler Hypotes Utfall 
P1/T1 

Utfall 
P2/T2 

Utfall 
P3/T3 

Fondbolagets startår P1 -  Ej sig. - 

Fondbolagets startår P2 - Ej sig.  - 

Fondbolagets startår P3 + + +  

Fondens startår T1 -  Ej sig. (+) 

Fondens startår T2 - Ej sig.  (+) 

Fondens startår T3 + (-) (-)  

Fondbolagets  
totala kapital 

- (+) (+) (+) 

Fondens marknadsvärde - Ej sig Ej sig. Ej sig. 

Storbank - - - - 

Fondens inriktning - - - - 

Tracking error + + + + 

Informationskvot + + + + 

 

6.5.1	Analys	av	resultat	
Tabell 18 konkluderar studiens övergripande resultat. Vi kan konstatera att majoriteten av utfallen 

ligger i linje med tidigare uppställda hypoteser. I de flesta fall då utfallet skiljer sig från hypotesen, rör 
det sig om dummyvariaber. Det är även dummyvariablerna som främst uppvisat icke-signifikanta 

resultat. Enligt vår hypotes skulle fonder, vilka är startade under en senare period, vara mer aktiva än 
fonder som är startade under en tidigare period. Utfallet blev dock ett annat och visade på att fonder 

startade under period T1 är de mest aktiva. När vi undersökte vår deskriptiva data kunde vi utläsa att 

endast 11 % av de mest aktiva fonderna har startats under period T1. Fördelningen var jämn mellan de 
två senare perioderna, där 46 % av de mest aktiva fonderna startades under period T2, och 43 % 

startades under period T3. Regressionsresultatet motsäger således den deskriptiva datan. För att 
undersöka denna diskrepans ytterligare, genomfördes en regression på active share med fondens startår 

som ensam förklaringsvariabel. Resultatet visade på att fonder startade under period T2 är mest aktiva. 
Med andra ord tyder resultatet på någon form av samvarians mellan variablerna. En ytterligare 

regression på materialet gjordes där vi tog bort fondens startår som förklaringsvariabel. Regressionen 
gav snarlika resultat som tidigare, endast med marginella ändringar på koefficienterna. Inga 

koefficienter bytte tecken och signifikansnivån påverkades inte. Detta tyder på att trots förmodad 

samvarians, har vi en stabil modell. 
 

Vad avser fondbolagets storlek, i form av totalt kapital, visar resultatet från regressionen på ett ytterst 
marginellt positivt samband. Resultatet är dock signifikant på 5 %-nivå. Detta går ej i linje med vår 

uppsatta hypotes, men stöds av Chen et al. (2004). Storbanksvariabeln indikerar ett negativt samband 

Tabell 18. Sammanfattning på studiens övergripande resultat, våra hypoteser jämfört med faktiska 
regressionsresultat. I de fall då vår hypotes skiljer sig från utfallet, har detta markerats med parentes. 
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mellan fondens aktivitet och huruvida den är förvaltad av en storbank eller inte. Med andra ord kan 

antas att det inte är på grund av storbankernas förändring i förvaltat kapital som sambandet mellan 
fondbolagets storlek och aktivitet kan hänföras. Vår deskriptiva data visar på att flera av storbankernas 

småbolagsfonder tillhör de mest aktivt förvaltade, samtidigt som det främst är storbankernas, och 

andra större aktörers, Sverigefonder som förvaltas i enlighet med en dold indexfond. Den totala 
effekten av ovanstående resonemang blir ett nollsummespel. Istället bör den ökade tillväxten av totalt 

kapital i relation till aktivitet hänföras de mindre aktörerna. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
majoriteten av de undersökta fondbolagen har vuxit över tid, oberoende av tidigare storlek. Om flera av 

de tidigare relativt små fondbolagen presterat bra över tid, har de även kunnat attrahera mer 
kompetens och kapital, vilket i så fall indikerar ett positivt samband mellan fondbolagets storlek och 

fondens aktivitet. Den svenska marknaden skulle i så fall skilja sig från tidigare undersökta marknader, 
vilket inte förefaller omöjligt med tanke på den svenska marknadens storlek och karaktäristika.  

 

6.5.2	Analys	av	de	fyra	investeringsfilosofierna	
Det enda resultatet som är genomgående signifikant för alla fyra investeringsfilosofier är fondens 
inriktning. För samtliga investeringsfilosofier visar regressionerna på ett negativt samband mellan 

fondens inriktning och aktivitet. 
 

Vad avser fondens startår är resultatet signifikant för två av grupperna, factor bets och closet indexing. 

För såväl factor bets som closet indexing visar resultatet på att fonder startade under period T3 är mest 
aktiva. Detta kan jämföras med regressionen som gjordes för hela datamaterialet, vilken istället visade 

på att fonder startade under period T1 är de som är mest aktiva. Vår deskriptiva data visade dock, som 
tidigare påpekats, att fonder startade under period T2 och T3 förefaller mer aktiva. Sammantaget 

indikerar detta att regressionsresultatet för hela datamaterialet är något missvisande och stödjer 
ytterligare vår teori kring samvarians.  

 

Mellan de olika investeringsfilosofierna var concentrated stock picks den filosofi som gav flest 
signifikanta resultat, samt högst förklaringsgrad. Detta beror rimligtvis på att concentrated stock picks 

är den filosofi med högst aktivitet och att våra förklaringsvariabler därmed förklarar aktiviteten i denna 
grupp bäst. Samtliga förklaringsgrader för de olika investeringsfilosofierna uppvisade dock lägre 

värden, än för materialet som helhet. 
 

6.5.3	Jämförande	regression	mellan	åren		
Förklaringsgraden har ökat med nästan 10 procentenheter från den första mätperioden (2005-2010) till 

den andra (2011-2015). Det indikerar att de valda förklaringsvariablerna fått större betydelse under den 
andra mätperioden. 

 
Variabeln storbank har fått en kraftigare negativ påverkan på resultaten, dock har signifikansnivån 

minskat från 1 % under mätperiod 1, till 5 % under mätperiod 2. Detta implicerar att de förvaltade 
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storbanksfonderna generellt blivit mindre aktiva under den senare mätperioden, men att mönstret inte 

är lika tydligt som under den första mätperioden. Trenden tycks därmed vara att storbankerna blivit 
mer aktiva i sin fondförvaltning, samtidigt som det finns outliers som blivit sämre och därmed drar ner 

resultatet för gruppen. 

 
Fondens inriktning behåller signifikansnivå om 1 % under båda mätperioderna. Dock ändras 

koefficienten under den andra mätperioden till att få en kraftigare negativ påverkan på aktiviteten i 
fonden. Detta indikerar att fonder som faller inom kategorin Sverigefonder har en lägre aktivitet kontra 

småbolagsfonder, jämfört med föregående mätperiod. Resultatet visar således antingen på att 
aktiviteten i småbolagsfonderna har ökat, under antagande att Sverigefondernas aktivitet behållits 

relativt konstant, eller att Sverigefondernas aktivitet minskat, under antagandet att 
småbolagsfondernas aktivitet behållits konstant relativt föregående period. 

 

Tracking error har i båda mätperioderna en positiv påverkan på fondens aktivitet, med en signifikans på 
1 %-nivå. Variabelns påverkan ökar dock under den andra mätperioden. Detta tyder på att de mer 

aktiva fonderna, mätt genom active share, även har en högre tracking error. Resonemanget implicerar 
också att fler fonder under mätperiod 2011-2015 bör hänföra sig till kategorin concentrated stock 

pickers, enligt Cremers & Petajistos investeringsfilosofier (2009). I så fall är det också rimligt att anta 
att fler fonder lyckats överavkasta under denna period (Cremers & Petajisto 2009). 

 

När det gäller våra dummyvariabler har vi fått olika resultat. Det är endast fondbolag startade under 
tidsperiod P3, som visar på signifikanta resultat på 1 %-nivå i båda mätperioderna. Dock har variabelns 

positiva påverkan minskat något under den senare mätperioden. Vad avser fondens startdatum har det 
skett större förändringar. Fonder startade under period T2 har under den första mätperioden störst 

påverkan på aktiviteten. De har en positiv påverkan på fondens aktivitet relativt period T1 och T3, med 
en signifikansnivå om 5 % respektive 1 %. Under den andra mätperioden är i stället fonder startade 

under period T1 de fonder som påverkar aktiviteten mest positivt. De har en positiv påverkan på 

fondens aktivitet relativt period T2 och T3, med en signifikansnivå om 10 % respektive 1 %. Förutom 
dessa förändringar, har också fonder startade under period T2 fått minskad signifikans under den 

andra mätperioden, till 10 %-nivå. 
 

6.6	Avslutande	diskussion	
 

Resultatet för studien gör gällande att förekomsten av dolda indexfonder på den svenska marknaden är 
relativt stor. Av de uttalat aktivt förvaltade fonderna faller ca 52 % av observationerna inom ramen för 

att betraktas som dolda indexfonder. Resultatet vid jämförelse mellan de två tidsperioderna visar på att 

det skett en marginell förbättring vad gäller aktiviteten i fonderna, vilket således ligger i linje med vår 
uppsatta hypotes. Genomsnittsaktiviteten för mätperiod 1 (2005-2010) är 40.5 % medan den under 

mätperiod 2 (2011-2015) ökat till 44 %. Båda dessa värden understiger dock gränsen för vad Cremers 
och Petajisto (2009) klassificerar som en aktivt förvaltad fond. Gränsen anges, enligt deras studie, till 
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minst 60 % vilket återigen visar på att utbredningen av dolda indexfonder på den svenska marknaden 

är hög.  
 

Tabell 19. Deskriptiv data för fonder som utger sig för att förvaltas aktivt. 

 Aktiva 
fonder 

Dolda 
indexfonder 

Små- medelstora bolag 71 60 
Sverigefond 36 249 
Antal observationer 107 309 
Små- medelstora bolag i % 66% 19% 
Sverigefonder i % 34% 81% 
Summa procent 100% 100% 

 
Vid analys av fördelningen mellan de dolda indexfonderna och de ”sanna” aktiva fonderna visade det sig 

att hela 81 % av de dolda indexfonderna utgjordes av Sverigefonder, medan 66 % av de aktivt förvaltade 
fonderna utgjordes av fonder med inriktning på små- och medelstora bolag. Resultatet visar således på 

en tydlig skillnad mellan de båda fondinriktningarna, vilket är något som ytterligare styrks av resultaten 

från regressionstesterna. Resultatet kring fondens inriktning är det enda resultat som varit statistiskt 
signifikant genom samtliga regressionstester, vilket visar på variabelns tydliga påverkan på en fonds 

aktivitet. 
 

Vad beträffar Cremers och Petajistos (2009) fyra investeringsfilosofier råder det en stor skillnad mellan 
filosofierna, för hur väl våra valda variabler lyckades förklara aktiviteten. Högst förklaringsgrad erhölls 

då regressioner kördes mot fonder inom concentrated stock picks, där tracking error var den variabel 

som påverkade aktiviteten mest positivt. Motsatsvis erhölls lägst förklaringsgrad för diversified stock 
picks, vilka även var den grupp där tracking error istället påverkade fondens aktivitet negativt.  

 
Sammanfattningsvis skulle en ändring av befintlig lagstiftning, i syfte att öka fondförvaltares möjlighet 

till att friare kunna investera på marknaden, tillsammans med en hårdare lagstiftning angående ett 
fondbolags skyldighet att redovisa information om fonden, minska förekomsten av dold 

indexförvaltning på den svenska fondmarknaden.  
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7.	Spelreglernas	betydelse	för	aktivitet	
 

Studiens resultat visar att dold indexförvaltning är tämligen hög på den svenska fondmarknaden, även 
om den i vår studie visat sig vara lägre än vad tidigare forskningsresultat visat på (Cremers et al. 2013). 

Över studiens hela mätperiod finner vi att dolda indexfonder står för drygt hälften av observationerna 
bland de uttalat aktivt förvaltade fonderna. Då mer än tre fjärdedelar av den svenska befolkningen i 

åldern 18-76 år sparar genom fonder (Fondbolagens förening 2014a), berörs en betydande andel av 

Sveriges befolkning. Problemet med dold indexförvaltning är en hög fondavgift i kombination med att 
fonden presterar i enlighet med index. Chansen att prestera över index är därigenom minimal. 

Skillnaden mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond är ungefär en procentenhet i avgift 
(Finansinspektionen 2015b). Det kan tyckas litet men vid en jämförelse av ett månatligt sparande om 

1000 kronor på en 30-årig tidshorisont, och med avkastning om 6 % visar sig skillnaden uppgå till 
nästan 175 000 kronor (Finansinspektionen 2015b). 

 

Själva förekomsten av dold indexförvaltning innebär därmed att marknaden lider av opportunistiskt 
beteende. Många investerare baserar sina investeringsbeslut på rekommendationer från rådgivare 

(Fondbolagens förening 2014a). Det har dock visat sig att fonder som säljs via rådgivningsaktörer i snitt 
har en högre avgift än fonder som säljs via fondplattformar (Finansinspektionen 2016). Rådgivaren får i 

många fall provisionsbaserad ersättning, vilket leder till opportunistiskt beteende; genom att utnyttja 
investerarens okunskap och föreslå produkter som inte ligger i linje med investerarens riskprofil ökar 

rådgivaren sin provision (Söderström et al. 2013; Finansinspektionen 2015b). Detta beteende kan 
hänföras principal-agent teorin (Groenewegen, Spithoven & van Den Berg 2010). Vidare har det visat 

sig nödvändigt för ett flertal fondbolag att samarbeta med en distributör för att nå ut till kund. 

Kostnaderna för detta har dock visat sig vara höga (Söderström et al. 2013), vilket i sin tur innebär en 
högre förvaltningsavgift för den enskilde investeraren. Incitamentsstrukturen skapar därmed, på grund 

av asymmetrisk information, ett snedvridet urval (se t ex Williamson 1975).  
 

Vidare har det visat sig ovanligt på den svenska fondmarknaden att investerare flyttar befintliga 
engagemang till andra fondbolag ifall de inte är nöjda med fondens prestation (Söderström et al. 2013). 

Detta antyder att investerare på den svenska fondmarknaden lider av status quo bias. Då drygt hälften 

av studiens uttalat aktivt förvaltade fonder visade sig förvaltas i enlighet med index, torde resultatet ge 
stöd för teorin om status quo bias. En potentiell förklaring till varför investerare på den svenska 

fondmarknaden väljer att behålla fonder som i själva verket är dolda indexfonder, är att många svenska 
investerare är omedvetna och osofistikerade investerare. Enligt Gruber (1996) grundar de 

osofistikerade investerarna främst sina beslut på sådana faktorer som marknadsföring, rådgivning från 
bankmän och dylikt. Det har visat sig att svenska fondsparare just grundar sina beslut på dessa faktorer 

(Fondbolagens förening 2014a).  
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Då studiens resultat visar att utbredningen av dolda indexfonder har minskat, och att aktivitetsgraden 

generellt har ökat på den svenska aktiefondsmarknaden, pekar detta på att någon form av förändring av 
marknadens spelregler har skett under studiens mätperiod. Den förändring som framträder som 

troligast förklaring till aktörernas ändrade beteenden är de nya lagar och regler som införts sedan år 

2009. Även uppmärksammandet av dolda indexfonder tros ha påverkat positivt på aktiviteten, då en 
marknadsaktör som uppvisar ett avvikande beteende från rådande kulturella föreställningar, kommer 

uppfattas som konstig av omgivningen (Scott 2014). 
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8.	Slutsats	
 

I vår studie har vi undersökt hur aktivt förvaltade svenska aktiefonder är, samt utbredningen av dolda 
indexfonder i Sverige. Vidare har vi identifierat och analyserat möjliga orsaker till val av aktivitetsgrad 

utifrån såväl yttre som inre faktorer.  
 

Studiens resultat visar på utbredningen av dolda indexfonder är tämligen hög. Drygt hälften, 52 %, av 

de påstått aktivt förvaltade fonderna under mätperioden 2005-2015, är i själva verket att betrakta som 
dolda indexfonder. Resultatet ligger därmed i linje med tidigare forskning, som pekar på att 

utbredningen av dolda indexfonder på den svenska fondmarknaden är hög (Cremers et al. 2013). 
Undersökningen som genomfördes av Cremers et al. (2013) uppvisade dock en ännu högre andel dolda 

indexfonder på den svenska marknaden. Denna skillnad kan framförallt härledas till att de studerade 
den svenska fondmarknaden mellan 2002-2010. När vi delar in vårt resultat i två mätperioder, kan vi 

konkludera att aktiviteten har varit avsevärt mycket lägre under tidsperioden 2005-2010 jämfört med 

tidsperioden 2011-2015. Andelen dolda indexfonder har minskat från 63.1 till 41.2 %, mellan dessa 
perioder. Omvänt har andelen aktivt förvaltade fonder gått från 36.9 till 58.8 %. Resultatet visar också 

på att aktivitetsgraden i fonderna i genomsnitt8, har ökat med drygt 10 procentenheter mellan de båda 

mätperioderna. Resultatet visar således på såväl ökad aktivitet bland svenska aktiefonder, som att fler 

fonder verkligen förvaltas aktivt. 
 

Den ökade aktiviteten implicerar att fondbranschen blivit mer medveten om vikten av ”riktig” aktiv 
förvaltning. Orsaken tycks vara en blandning av den hårdare lagstiftning som infördes år 2009 genom 

EU-direktiv och som ökat transparensen på fondmarknaden, och den debatt som förts kring dold 
indexförvaltning. Detta indikerar att förvaltningen i hög grad påverkas av såväl formella som informella 

regler och normer. FI har genom den hårdare lagstiftningen fått ökade möjligheter till sanktion för de 

fonder som medvetet försöker vilseleda investerare. Vidare har FI, med anledning av 
uppmärksammandet av dolda indexfonder, kritiskt granskat den svenska fondmarknaden och varnat de 

aktörer som misskött sig (Finansinspektionen 2014; Finansinspektionen 2015b). Detta kan ha föranlett 
fonderna till ändrat beteende och ökning av aktivitetsgrad. Detta visar således på att det via lagstiftning 

går att skapa incitament för ökad aktivitet. Då fondbranschen är hårt konkurrenssatt, och främst består 
av ett fåtal större aktörer, tenderar aktörerna att följa varandras beteenden och anpassa sig efter den 

rådande miljön (DiMaggio & Powell 1983). 
 

För regressionsresultaten mellan de fyra investeringsfilosofierna visar regressionen för concentrated 

stock picks på flest signifikanta resultat, och högst förklaringsgrad. Resultatet visar även på att de valda 
förklaringsvariablerna kan förklara uppemot 80 % av överavkastningen för gruppen. Den höga 

förklaringsgraden torde bero på att concentrated stock picks är den grupp med högst active share såväl 
som tracking error, vilket således skapar bäst möjlighet för överavkastning. 

                                                
8 Mätt som medianvärde. 
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Vårt övergripande regressionsresultat visar främst på att den oberoende variabel som haft störst 
påverkan för en fonds aktivitet är fondens inriktning; huruvida den är en Sverigefond eller inriktar sig 

på små- och medelstora bolag i Sverige. Denna variabel har visat sig ha en signifikant negativ påverkan 

på aktiviteten för samtliga regressioner. Vidare visar studiens resultat på att andelen Sverigefonder är 
klart överrepresenterad vad avser de dolda indexfonderna; hela 81 % av de dolda indexfonderna på den 

svenska marknaden är Sverigefonder. Bland de aktivt förvaltade fonderna, med en aktivitetsgrad över 
50 %, visar resultatet att 66 % av dessa har fokus på små- och medelstora bolag. Variabelns påverkan 

kan hänföras till hur den svenska aktiemarknaden ser ut. Eftersom Sverigefonderna i högre grad 
fokuserar på large cap-bolag, är möjligheterna mer begränsade för avvikelse från index, då endast 27 % 

av bolagen på Stockholmsbörsen är large cap-bolag. Detta resonemang stöds ytterligare av tidigare 
forskning (Petajisto 2013; Chen et al. 2004). 

 

Regressionsresultatet visar även på ett negativt signifikant samband mellan storbanksförvaltning och 
fondens aktivitet. På det övergripande resultatet är variabeln signifikant på 1 %-nivå. Dock minskar 

signifikansnivån vid uppdelningen av datamaterialet till två mätperioder; den första mätperioden 
uppvisar signifikans på 1 %-nivå, medan signifikansnivån sjunker till 5 % för den senare mätperioden. 

Att storbankernas Sverigefonder har lägre aktivitet stöds dels av ovan nämnda forskning kring fondens 
inriktning, men även av forskning som visar på att större fonder är svårare att förvalta aktivt (Chen et 

al. 2004; Pollet & Wilson 2008; Cremers & Petajisto 2009).  

 
Studiens resultat visar också på en viktig åtskillnad från den debatt om dold indexförvaltning som förts 

i Sverige sedan år 2010. Debatten i media har framförallt pekat ut storbankerna som syndabockar för 
förekomsten av dolda indexfonder på den svenska fondmarknaden, medan våra resultat i stället visar 

på att storbankerna förvaltar fonder med såväl högre aktivitet, som lägre aktivitet. I resultatet 
framkommer det att storbankernas fonder med högre aktivitet främst är fonder med inriktning mot 

små- och medelstora bolag, och att storbankernas fonder med lägre aktivitet framförallt är 

Sverigefonder. Med andra ord är det snarare fondens inriktning som avgör hur aktivt förvaltad fonden 
är, än huruvida den är förvaltad av en storbank eller inte.  

 
Även om resultatet från studien visar på att dold indexförvaltning har minskat i Sverige under den sista 

tidsperioden, är det viktigt att poängtera att det fortfarande förekommer en betydande andel dolda 
indexfonder på den svenska marknaden. Det innebär med andra ord att opportunism fortfarande är ett 

stort problem, och att investerare betalar för något de faktiskt inte får. För att avhjälpa problemet 
förespråkar vi en mer stringent och transparent lagstiftning kring fondbolags skyldighet att redovisa 

information kring fonden. Vi skulle därför vilja se ett lagkrav att redovisa fondens historiska aktivitet, i 

form av såväl active share som tracking error, samt krav på redovisning av jämförelseindex. Detta för 
att på så sätt möjliggöra för investerare att på egen hand utvärdera och skapa sig en uppfattning om 

fondens historiska prestation och vilka fonder som har levt upp till de uppsatta målen för fonden. I vår 
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studie har det visat sig att active share, tillsammans med tracking error ger en övergripande bild över  

en fondens aktivitet, och att måttet även lämpar sig väl för fonder på den svenska marknaden.  
 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att lagstiftningen inte får bli för sträng, och snäv, då olika 

restriktioner snarare kan motverka aktiv fondförvaltning. Det är möjligt att en ändring av befintlig 
lagstiftning, i syfte att öka en förvaltares möjlighet att friare kunna investera på marknaden, skulle 

kunna bidra till en högre grad av aktivitet på den svenska fondmarknaden.  
 

8.1	Förslag	på	framtida	forskning		
 

Eftersom studien avgränsades till att enbart inkludera förklaringsvariablerna fondens storlek, 
fondbolagets storlek, förvaltning av en storbank, fondens ålder, fondbolagets ålder, fondens inriktning, 

tracking error, samt informationskvoten, skulle det vara av intresse för framtida studier att undersöka 
påverkan för fonders aktivitet från sådana variabler som inte inkluderats i vår studie. Av särskilt 

intresse är fondens avgift, inte minst då vår studie visat på att dold indexförvaltning i hög grad är 

förekommande på den svenska fondmarknaden, och därmed indikerar på problem med opportunism. 
Genom att inkludera fondens avgift i en liknande ekonometrisk studie på den svenska fondmarknaden, 

skulle ett tydligare svar angående opportunistiskt beteende på den svenska fondmarknaden kunna ges.  
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