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Sammandrag: 

Denna avhandling undersöker huruvida faktorerna som driver in- och utflöden till 

aktiefonder har förändrats under den senaste tiden, vilket kunde vara ett resultat av 

den explosionsartade tillväxten av ETF:er och fonder med passiv förvaltning. Studien 

utgår från de faktorer som har visat sig påverka fondflöden enligt tidigare forskning 

och fokuserar på hur dessa har förändrats med tiden. Dessa faktorer är bland annat 

fondernas tidigare avkastning, avgifter, risk samt övriga kontrollvariabler så som 

storlek, ålder och fondflöden till fonder inom samma kategori.  

Den empiriska delen av min avhandling begränsas till amerikanska aktiefonder som 

inte har något speciellt geografiskt eller industrifokus under tidsperioden 1991–2014. 

Jag använder mig av paneldataregressioner med fasta effekter för att undersöka 

skillnader i determinanter mellan tidsperioderna 1991–2006 samt 2007–2014. Det 

slutgiltiga samplet består av 9 973 fonder med sammanlagt över 640 000 

månadsobservationer, vilket är betydligt större sampel än vad som använts i tidigare 

undersökningar. 

Resultaten visar att det har skett ett flertal förändringar i determinanterna för 

fondflöden mellan tidsperioderna. Resultaten är robusta även då annorlunda 

tidsperiodsindelning används. De viktigaste slutsatserna jag framför är att dagens 

placerare i aktiva fonder lägger större vikt vid prestation, möjligen som ett resultat av 

att passiva fonder är ett så attraktivt alternativ att enbart de absolut bästa aktiva 

fonderna klarar av att attrahera investerare.  Den andra slutsatsen är att fondernas 

avgifter inte verkar spela en stor roll för fondflöden, och den roll som dessa har haft 

tidigare har minskat under den senare tidsperioden. Jag tolkar detta resultat som att 

marknaden för aktivt förvaltade fonder fungerar mera effektivt nu än tidigare, genom 

att fonderna justerar sina avgifter enligt deras prestation.  
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1 INTRODUKTION 

Fondplaceringsindustrin är en industri som har haft en stadig tillväxt under de senaste 

årtiondena. Placeringar i fonder är en väldigt populär form av placering, för framförallt 

privata hushåll. Fonder erbjuder tillgång till placeringsexpertis, nya 

placeringsmöjligheter och diversifiering även om den investerade summan är liten 

(Gruber 1996). Den totala summan av tillgångarna placerade i fonder och ETF:er 

överskred 33 000 miljarder USD vid slutet av år 2014 enligt Investment Company 

Institute (2014) vilket är mer än fem gånger mera än år 1994, 20 år tidigare. Den 

absolut största delen av dessa placeringar förvaltas av amerikanska bolag. Den totala 

mängden förvaltade tillgångar i USA utgör 53 % av den totala mängden förvaltade 

tillgångar i världen (ICI 2014).  

I denna avhandling undersöker jag vilka faktorer som driver fondflöden, det vill säga 

pengaflöden in och ut från fonder som en följd av köp och försäljning av fondandelar. 

Då en fond får in positiva fondflöden så ökar kapitalet under förvaltning, vilket gör att 

fondförvaltaren kan placera dessa medel i olika instrument. Vid utflöden lyfts pengarna 

ur fonden och fondförvaltaren är tvungen att sälja tillgångar för att betala ut den 

investerade summan. Enligt ICI är fondplaceringar ett av de vanligaste sätten för 

privata hushåll att placera sina tillgångar vilket gör att forskning inom in- och utflöden 

i fonder ger en unik inblick i hur privata hushåll sköter sina placeringar.  

Debatten om aktiv gentemot passiv fondförvaltning fördes redan för 20 år sedan av 

Gruber (1996), och nu syns det tydliga trender inom fondbranschen mot ökade 

placeringar i passiva instrument. Finanskrisen och de efterföljande oroligheterna inom 

finansbranschen har också påverkat fondindustrin avsevärt. Som en följd av den 

globala ekonomiska recessionen har också räntenivån varit extremt låg, samt 

volatiliteten på marknaden hög. Dessa faktorer sätter press på aktivt förvaltade fonder 

att prestera bra trots det hårda marknadsläget och konkurrensen från de passiva 

alternativen.   

1.1 Problemformulering 

Forskning inom fondflöden kan anses vara viktig och relevant för fyra olika aktörer 

enligt Van Campenhout (2007). För forskare är det viktigt att förstå ifall de faktorer 

som enligt olika teoretiska ramverk borde styra fondflöden också gör det i verkligheten. 
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Om så inte är fallet, finns det orsak att se över de teoriteiska ramverkena. För 

fondförvaltare och fondförvaltningsbolag är det viktigt att förstå vad variationer i 

fondflöden beror på. Dessa aktörer vill maximera mängden av förvaltade tillgångar 

eftersom avgifterna allt som oftast bestäms som en procentuell andel av tillgångarna 

som förvaltas (Barber, Odean och Zheng 2005). Det är också viktigt för investerarna 

själva att förstå hur fondflödena styrs så att de kan fatta mera informerade 

investeringsbeslut i framtiden. Det är dessutom intressant för myndigheter och 

övervakare att följa med hur denna marknad fungerar så att man vid behov kan ingripa 

ifall det visar sig finnas marknadsmisslyckanden. 

Det finns orsak att anta att de bakomliggande faktorerna, determinanterna, för 

fondflöden har förändrats under det senaste årtiondet som ett resultat av ökad 

popularitet av indexplaceringar och ETF-investeringar. ETF-instrument skiljer sig från 

vanliga fonder genom att värdet på en fondandel bestäms enligt marknadspriset i 

stället för att räknas som en andel av tillgångarna i fonden. Majoriteten av ETF-

instrumenten följer en passiv investeringsstrategi, vilket betyder att fonderna försöker 

uppnå samma avkastning som sitt jämförelseindex. Under en procent av alla tillgångar 

i amerikanska ETF-instrument förvaltas med en aktiv strategi (ICI 2014).  

Figur 1 Översikt av fondflöden till indexfonder respektive aktiefonder i USA 
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Som det går att läsa ur figur 1 finns det en klar trend hos investerare att välja passiv 

förvaltning framom aktivt förvaltade fonder. Figuren visar fondflöden både till 

existerande samt nya fonder. Dessa indexfonder har totalt annorlunda egenskaper än 

traditionella aktiva fonder, exempelvis är avgifterna i medeltal betydligt lägre för 

indexfonder än för aktivt förvaltade fonder (Gruber 1996).  

Van Campenhout (2007) efterlyser specifikt forskning som fokuserar på hur 

determinanterna har förändrats genom tiden, den existerande forskningen på området 

är relativt gammal. Goriaev, Nijman och Werker (2008)  hävdar till exempel att 

investerare reagerar annorlunda på höga marknadsföringsavgifter på 2000-talet än de 

gjorde under 1990-talet.  

Det finns orsak att anta att determinanterna för fondflöden har förändrats under det 

senaste årtiondet, bland annat genom lägre informationssökningskostnader och som en 

följd av en explosionsartad ökning av indexplaceringar. Jag anser det därmed relevant 

att undersöka huruvida tidigare modeller för fondflöden fortfarande är korrekta eller 

om determinanterna för fondflöden har förändrats. Relevansen grundar sig både på 

basis av de förändringar som skett inom fondbranschen samt på basis av en tydlig lucka 

i tidigare forskning som påpekat av Van Campenhout (2007). 

1.2 Syfte 

Syftet med min avhandling är att undersöka om det har skett förändringar i 

determinanterna för in- och utflöden i amerikanska aktiefonder som en följd av de 

senaste utvecklingarna inom fondindustrin. 

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling avgränsas till att enbart behandla fondflöden till aktiefonder och 

blandfonder, inklusive indexfonder. Detta betyder att räntefonder, hedgefonder och 

andra specialfonder inte kommer att diskuteras.  

Avhandlingens empiriska del är avgränsad så att jag enbart beaktar amerikanska 

fonder. Denna geografiska avgränsning görs eftersom datatillgängligheten på den 

amerikanska fondmarknaden är överlägsen andra länder, och den amerikanska 

marknaden är den överlägset största i världen. Dessutom är de flesta tidigare 

undersökningar utförda på denna marknad, vilket gör mina resultat lättare att jämföra. 
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Den empiriska delen fokuserar enbart på öppna aktiefonder under åren 1991 till 2014, 

därmed inkluderas inga indexfonder, ETF:er eller räntefonder i den empiriska delen. 

1.4 Kontribution 

Min avhandlings kontribution är att öka förståelsen för hur variationen i fondflöden 

uppkommer, hur den har förändrats med åren och vilka faktorer som kan tänkas ligga 

bakom dessa förändringar.  

Mer specifikt är denna avhandlings kontribution trefaldig, (1) jag diskuterar den 

växande ETF-marknadens inverkan på fondmarknaden genom ökad konkurrens, (2) 

jag kombinerar Berks och Greens (2004) modell för rationella fondmarknader med 

fondflödesforskningen och visar att de inte nödvändigtvis är konflikterande och (3) jag 

bidrar med färsk data över vilka determinanterna för fondflöden är i dagens läge 

baserat på ett större sampel än vad som använts tidigare. 

1.5 Avhandlingens fortsatta uppläggning 

Avhandlingen fortsätter med att i kapitel 2 redogöra för de tre olika huvudsakliga 

teoretiska ramverken genom vilka fondflöden kan analyseras. I kapitel 3 görs en 

genomgång av tidigare forskning för att lyfta fram determinanterna som inverkar på 

fondflöden. Avhandlingen fortsätter sedan med en beskrivning av den empiriska metod 

jag använder mig av följt av en beskrivning av data. Metoden ligger som grund för att 

förstå hur data och variablerna i den empiriska modellen är konstruerade, vilket är 

orsaken till att metoden presenteras före data. Sedan presenteras de empiriska 

resultaten, varefter dessa analyseras och sätts i kontext. Avhandlingen avslutas med 

förslag till fortsatt forskning och en sammanfattning.  
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2 TEORETISKT RAMVERK FÖR VARIATION I 

FONDFLÖDEN 

I detta kapitel diskuterar jag den teoretiska grunden för hur investerare fattar 

investeringsbeslut med fokus på fonder. Det finns en mängd olika faktorer som spelar 

en roll i investeringsbeslut och jag har valt att dela in dessa i tre huvudkategorier. Dessa 

kategorier är (1) en jakt på överavkastning, (2) psykologiska faktorer som snedvrider 

beslutsprocesser och (3) faktorer som har sitt ursprung i konsumentbeteende. Dessa tre 

huvudgrupper utgör tillsammans ett teoretiskt ramverk för att förklara variationen i 

fondflöden, och ingen av dessa huvudgrupper kan ensam förklara investerarnas 

beteende.  

2.1 Strävan till överavkastning 

Det klassiska tillvägagångssättet för att förklara variationer i fondflöden är den 

traditionella portföljvalsteorin som framfördes av Markowitz (1952). Markowitz 

portföljvalsteori baserar sig på en verklighet i vilken alla investerare har samma 

information och samma förväntningar gällande den framtida utvecklingen av alla 

tillgängliga tillgångar. Det leder till att det för varje nivå av risk finns en portfölj av 

tillgångar som ger den högsta möjliga avkastningen, och att det för varje nivå av 

avkastning finns en portfölj med den lägsta möjliga risken samt att denna portfölj kan 

identifieras av samtliga investerare.  

Eftersom alla investerare har samma förväntningar så kommer alla investerare att 

investera i samma portfölj, den som maximerar förhållandet mellan risk och 

avkastning. Detta betyder dock inte att alla investerare är beredda att ta lika mycket 

risk, men risknivån kan varje individ justera genom att kombinera innehavet av denna 

optimala portfölj med en riskfri tillgång. En mycket riskavers investerare kan 

exempelvis investera 90 % av sitt kapital i statsobligationer med AAA-betyg av 

kreditvärderingsinstitut samt 10 % i denna optimala portfölj. Investerare som vill ta 

mycket risk kan igen låna pengar så att exponeringen till den optimala portföljen 

överstiger 100 % av det egna kapitalet.  

Man kan föreställa sig att valet av fonder är ett portföljallokeringsval. Investerare 

kombinerar en riskfri tillgång med en portfölj av olika fonder och andra tillgångar som 

tillsammans utgör en optimal portfölj. En optimal portfölj är alltså en portfölj som 
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maximerar avkastningen givet en viss nivå av risk. Dessa portföljer innehåller högst 

antagligen flera än en tillgång eftersom detta ger upphov till diversifieringsnytta.  

Problemet är att det inte går att identifiera dessa optimala portföljer, bland annat 

eftersom alla investerare inte har tillgång till samma information och har därmed olika 

förväntningar. Därför finns det heller ingen fond som indexerar en optimal portfölj. 

Sirri och Tufano (1998) argumenterar för att investerare i stället borde välja de fonder 

som har den högsta riskjusterade avkastningen, givet att kostnader för 

informationssökning och processerande av information förbises. Ifall investerare 

agerar enligt denna modell så kommer alla investerare att investera i fonderna med den 

högsta riskjusterade avkastningen samt i en riskfri tillgång med vikter baserade på 

individernas riskaversion. Detta skulle leda till att alla fonder som inte maximerar 

förhållandet mellan risk och avkastning skulle försvinna, eftersom ingen skulle 

investera i dessa. 

Problemet med Sirris och Tufanos (1998)  argument är att riskjusterad avkastning inte 

går att observera eller förutspå. Investerare har enbart tillgång till historiska mått så 

som avkastning, volatilitet samt marknadsbeta. Dessa mått kan användas för att göra 

en kvalificerad gissning på hur fonderna kommer att prestera i framtiden, men 

verkligheten kan visa sig vara något helt annat. Eftersom varje individuell investerare 

har olika förväntningar på framtiden så kommer de att bilda olika portföljer av fonder 

och andra tillgångar, vilket kan förklara varför alla investerare inte väljer samma 

portföljer.  

Berk och Green (2004) lyfter fram att ifall alla aktörer på fondmarknaden agerar 

rationellt så kommer fondflöden att följa tidigare avkastning, och ingen fond kan klara 

av att överavkasta under en längre period. God tidigare avkastning under en längre 

period är ett tecken på att fondförvaltaren är skicklig, och därmed får placerarna en 

bättre riskjusterad avkastning i denna fond än i fonder med sämre förvaltare. Dock 

inser en rationell fondförvaltare att denne kan höja fondens avgifter, så att den 

förväntade avkastningen för placerare är i linje med övriga fonder på marknaden. På 

detta sätt maximerar han sin egen nytta, och implikationen är att fondens avkastning 

sjunker. 

Ett flertal forskare har visat att aktiva fonder i medeltal klarar sig sämre än sitt 

jämförelseindex (bland andra Malkiel 1995 och Gruber 1996). Detta betyder alltså att 

fondförvaltare i medeltal inte medför mera värde än vad investerarna betalar för 
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förvaltarens tjänster. Fonder skiljer sig från exempelvis aktiemarknaden där en 

inkompetent företagsledare kan orsaka att aktien blir mindre värd än vad den hade 

varit med en kompetent ledare. Fonder handlas alltid till det pris som tillgångarna i 

fonden är värda, vilket inte påverkas av fondförvaltarens skicklighet. Ifall investerare 

skulle investera enbart med kriteriet bästa avkastning för given nivå av risk, skulle det 

existera väldigt få aktivt förvaltade fonder givet att de i medeltal presterar sämre än 

passiva fonder. Eftersom det existerar massvis med aktivt förvaltade fonder, måste det 

finnas flera faktorer som påverkar valet av fonder än enbart förhållandet mellan risk 

och avkastning. Sammanfattningsvis utgör Markowitz (1952) portföljvalsteori en viktig 

utgångspunkt i analysen av allokering av kapital, men då den baserar sig på väldigt 

strikta antaganden så klarar teorin inte av att förklara verkligheten i en 

tillfredsställande grad. 

2.2 Psykologiska aspekter 

Den traditionella portföljvalsteorin där investerare enbart väljer fonder och andra 

tillgångar utifrån av riskjusterad avkastning är inte tillräcklig för att förklara den totala 

variansen i fondflöden. Eftersom alla investerare inte har samma information om 

fonderna och inte heller drar samma slutsatser av den existerande informationen leder 

det till att alla investerare inte konstruerar samma portföljer. 

Därmed kan man betrakta fondflöden ur ett synsätt som baserar sig på psykologiska 

faktorer vid val av investeringar, detta har utvecklas bland annat av De Bondt och 

Thaler (1995) som kritiserar antagandet att alla investerare är rationella och enbart 

fattar nyttomaximerande beslut. De Bondt och Thaler (1995) klassificerar de 

psykologiska faktorerna som påverkar investeringsbeslut in i fem olika huvudgrupper 

(1) övermod, (2) icke-Bayesiansk prognostisering, (3) undvikande av förluster, mental 

redovisning och inramning, (4) mode och trender samt (5) ånger, ansvar och 

försiktighet. Jag använder mig av samma indelning men komplementerar faktorerna 

med nyare forskning.  

2.2.1 Övertro på egen kunskap 

Forskning inom beslutsfattande har visat att människor har en tendens att överskatta 

sin egen förmåga och kunskap. De Bondt och Thaler (1995) exemplifierar detta genom 

att påstå att om en person säger sig vara 90 procent säker på ett visst utfall, så har 



8 

 

 

denna rätt enbart i 70 procent av fallen. Ett annat klassiskt exempel på övertro på egen 

kunskap är undersökningen av Svenson (1981) som visar att 90 procent av alla svenska 

bilförare anser sig vara bättre förare än medeltalet.  

Ifall investerare överskattar sin egen förmåga att hitta goda fonder så kommer det att 

leda till andra allokeringsbeslut än om investerarna gör fullständigt rationella beslut. 

Hirshleifer (2001) påstår också att individer som anser sig vara kompetenta inom ett 

område oftast är väldigt långsamma med att justera sin beslutsprocess, även om den i 

verkligheten inte är optimal. Detta betyder i praktiken att investerare som anser sig 

vara skickliga behöver göra många misstag innan de ändrar på sin inställning.  

2.2.2 Icke-Bayesiansk prognostisering 

Bayes sats är ett teorem inom sannolikhetsteorin som används för att bestämma ett 

utfall givet ett annat utfall. Med icke-Bayesiansk prognostisering avses en tendens att 

inte basera prognoser på tidigare utfall av samma process, utan i stället på liknande 

utfall genererade från andra processer. De Bondt och Thaler (1995)  ger som ett 

exempel en studie av Kahneman och Tversky (1974) i vilken testpersoner fick gissa ifall 

en person var utbildad till advokat eller ingenjör utifrån en kort beskrivning av 

personen. Svaren de fick visade sig ha samma fördelning mellan advokat och ingenjör 

oberoende av ifall testpersonerna visste att personen hade valts från en population 

bestående av 70 procent advokater och 30 procent ingenjörer eller från en slumpmässig 

population. Testpersonerna använde sig alltså av icke-Bayesiansk prognostisering 

eftersom de baserade sin gissning enbart på beskrivningen av personen och inte på 

sannolikheten av att slumpmässigt välja en advokat eller ingenjör ur en ojämnt 

fördelad population.  

Ifall investerare använder sig av icke-Bayesiansk prognostisering vid val av fonder så 

kan detta leda till en över- eller underskattning av fondens prestation eftersom mera 

vikt läggs på liknande fonders tidigare prestation än på den specifika fondens tidigare 

uppvisade prestation.  

2.2.3 Undvikandet av förluster, mental redovisning och inramning 

Undvikandet av förluster i investeringssammanhang föreslogs först av Markowitz 

(1952). Han menar att investerare känner större obehag av att göra förlust än vad de 

känner glädje av att göra vinst. Det vill säga att en förlorad euro känns sämre än glädjen 



9 

 

 

av en vunnen euro. Med inramning avses att beslut påverkas av hur man framställer de 

olika alternativ som finns. Tversky och Kahneman (1981) ger som exempel en butik 

som ger rabatt vid kontantbetalning och en annan butik som i stället tar en extra avgift 

vid betalning med kort. För en kund som betalar med kort känns det bättre att handla i 

den första butiken än i den andra, även om produktens pris vore detsamma efter 

kortavgiften. Med mental redovisning avses inramning som individer skapar åt sig 

själva. De Bondt och Thaler (1995) ger som exempel att investerare kan känna en 

motvilja mot att sälja ett aktieinnehav på förlust, men ifall försäljningen kombineras 

med ett annat innehav som ger vinst så att slutsumman för transaktionen är positiv så 

känns det betydligt bättre.  

I fondsammanhang kan dessa faktorer inverka på investerares villighet att erkänna att 

de gjort en dålig investering, sälja sitt innehav och placera det bättre. Försäljning av 

fondandelar som minskat i värde kombineras också ofta med försäljning av 

fondandelar som ökat i värde, enligt principen om mental redovisning. 

Människor har också en tendens att bättre komma ihåg oväntade händelser bättre än 

händelser som är förutsedda (Kahneman och Tversky 1973). Kahneman och Tversky 

(1973) påstår också att människor tenderar att anta att det de kommer ihåg är ofta 

förekommande, som en naturlig följd av antagandet att det är därför man kommer ihåg 

det. Dessa två observationer kan orsaka felbedömningar i beslutsprocesser gällande 

placeringsbeslut, genom att individer lägger för stor vikt vid händelser som var 

oväntade och genom att man gör felbedömningar angående hur ofta händelser i 

verkligheten sker. 

En annan typ av inramningseffekt är den så kallade gloria-effekten som namngetts av 

Nisbett och Wilson (1977). Nisbett och Wilson påstår att ifall man gillar en aspekt av en 

individ så överförs denna positiva syn även till andra aspekter av individen. I 

fondsammahang kan detta exempelvis betyda att ifall man gillar en fonds strategi så 

lägger man mindre vikt på fondens tidigare prestation.  

2.2.4 Mode och trender 

De Bondt och Thaler (1995) konstaterar att i samhället generellt är det accepterat att 

folk påverkas av mode och trender. Vad gäller exempelvis klädmode så är det tydligt att 

trenderna påverkar människors klädsel och därmed klär vi oss annorlunda idag än för 

exempelvis 20 år sedan. Denna samma acceptans av att följa mode och trender 
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existerar inte inom finansbranschen. Eftersom placeringsbeslut och allokeringsbeslut 

borde vara rationella så finns det inte stort utrymme för att motivera investeringar i 

instrument enbart på basis av att andra också gör det. I fondsammanhang kan man 

eventuellt tänka sig att det investeras mera i nya instrument så som exempelvis ETF-

indexfonder eftersom det är nytt och trendigt än om mode och trender inte skulle 

påverka investeringsbeslut. Trender påverkar också investerare, Schleifer och Summers 

(1990) beskriver hur det kan gå att observera flockbeteende bland investerare. 

Flockbeteende uppkommer som ett resultat av att ett stort antal placerare följer samma 

signaler, exempelvis rekommendationer av placeringsexperter.  

2.2.5 Ånger, ansvar och försiktighet 

Människor har en tendens att uppleva ånger efter både dåliga beslut och dåliga utfall av 

vad som på basis av tidigare information var rätt beslut (De Bondt och Thaler 1995). 

Till exempel kan en god investering ha negativ avkastning under en kort tidsperiod, 

vilket får investerare att ångra och ifrågasätta sitt investeringsbeslut. Ånger i sig 

påverkar inte fonder och fondflöden, men ifall investerare försöker minimera risken för 

att känna ånger så kan det leda till icke-rationella investeringsbeslut enligt 

portföljvalsteorin. 

De Bondt och Thaler (1995) argumenterar för att ett sätt att minska risken för att känna 

ånger är att flytta ansvaret för investeringar till någon annan person.  Detta kan ses 

som ett argument för varför investerare föredrar aktivt förvaltade fonder över passivt 

förvaltade fonder. Aktiva fonder har en fondförvaltare som aktivt följer utvecklingen av 

portföljens alla instrument och fattar beslut utifrån marknadsläget. Passiva fonder kan 

ses som ett enda investeringsinstrument där inga aktiva investeringsbeslut fattas. Detta 

leder till att det enda investeringsbeslutet som fattas är det som investeraren fattar då 

han köper en andel i en passiv fond, alltså upplever investeraren att ansvaret är helt och 

hållet hos investeraren själv. 

Försiktighet är en annan faktor som gör att investerare avviker från de rationella 

besluten som krävs i den klassiska portföljvalsteorin. De Bondt (1993) menar att ett 

sorts socialt tryck gör att det är betydligt mindre pinsamt att göra en investering som 

går dåligt i välkända stora aktiebolag, än att göra en dålig investering i små bolag i 

mindre utvecklade länder. Försiktighet är också förknippat med trender och mode 

inom investeringar, försiktighet leder ofta till att man inte vill avvika från normen. 
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Också humöret i den stund ett beslut tas påverkar beslutsfattandet. Wright och Bower 

(1992) påstår att människor som är på gott humör är mera optimistiska och gör också 

mera optimistiska bedömningar än människor som är på dåligt humör.  

2.3 Konsumentbeteende 

Förutom rationell portföljallokeringsteori och psykologiska faktorer som förvränger 

beslutsprocessen kan fondflöden även analyseras ur ett marknadsföringsperspektiv. Ett 

investeringsbeslut är ett köpbeslut och därmed kan det analyseras ur en synvinkel 

baserad på konsumentbeteende.  

Processen för hur ett köpbeslut fattas kan beskrivas på flera olika sätt. Jag använder 

mig av en beskrivning av processen som enligt Engel, Kollat och Blackwell (1968) kan 

delas in i fem olika steg. Dessa steg är (1) identifierande av ett behov, (2) 

informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) köpbeslut samt (5) utvärdering. 

Detta är grunden för hur köpbeslut analyseras, men en konsument behöver inte 

nödvändigtvis gå igenom alla dessa steg och inte heller i just denna ordning.  

Uppkomsten av ett behov påverkas av faktorer så som kultur, omgivning, demografi 

samt sociala och personliga faktorer (Walters och Bergiel 1989). Dessa faktorer kan, 

ensamma eller tillsammans, skapa ett behov hos individer. Då detta behov uppkommer 

övergår konsumenten till nästa skede i köpbeslutsprocessen, det vill säga insamlandet 

av information.  

Då konsumenterna samlar in information om produkten eller tjänsten som de 

överväger att köpa använder de sig av både interna och externa källor (Wells och 

Prensky 1996). Med interna källor avses tidigare personliga upplevelser och åsikter om 

produkten i fråga. Externa källor är alla övriga källor, det vill säga exempelvis rykten, 

reklam eller objektiva rankninglistor. För fonder betyder detta exempelvis att 

investerare använder sig av Morningstar betygsättningen eller väljer fonder som 

marknadsför sig aggressivt.  

Investerare samlar alltså in information från externa källor om exempelvis tidigare 

avkastning, avgifter, riskprofil samt omdömen. Howard (1969) påstår att desto mera 

finansiell risk en investering medför, desto mera information kommer en investerare 

att samla in. Graden av informationssökning påverkas naturligtvis också av 

informationens tillgänglighet.   
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Van Campenhout (2007) argumenterar för att informationen om fonder kan upplevas 

vara för komplex att hitta och processera för en del konsumenter. Detta leder till att 

konsumenterna använder sig av rådgivare för placeringar, och på detta sätt 

introduceras agent-principal-problem eftersom rådgivaren inte nödvändigtvis gör de 

bästa investeringarna ur kundens synvinkel. Rådgivaren är intresserad av att uppbära 

största möjliga avgift som ändå gör att kunden hålls kvar.  Beckett, Hewer och 

Howcroft (2000) bekräftar denna hypotes, deras resultat antyder att många privata 

investerare är väldigt osäkra på sin förmåga att fatta korrekta investeringsbeslut. Detta 

gör att saker som varumärkesimage samt tidigare prestation uppmärksammas, 

eftersom det är lätt att motivera val av dessa produkter i efterhand. För att helt komma 

undan sitt tvivel på den egna förmågan att göra placeringar använder sig också många 

av rådgivare. 

Nästa steg i processen för köpbeslut efter informationssökningen är utvärderingen av 

alternativ. Konsumenten har alltså ett antal kriterier så som tidigare prestation, avgifter 

och risk som karakteriserar de olika alternativen som har valts. Utifrån dessa kriterier 

tas sedan det slutgiltiga investeringsbeslutet. En viktig fråga i tidigare forskning inom 

fondflöden till exempel varit huruvida konsumenter lägger vikt på den senaste 

månadens prestationsmått, senaste årets eller någon annan tidsperiod för 

prestationsmåtten. 

Efter att informationen har utvärderats och köpbeslutet är fattat följer en period av 

monitorering samt utvärdering av beslutet. Under denna period utvärderar 

konsumenten sitt val av fond, och kan exempelvis välja att byta fond ifall prestationen 

inte är som förväntad. Vid ett eventuellt byte kan konsumenten endera påbörja en ny 

process för att fatta ett nytt köpbeslut, eller utnyttja den tidigare insamlade 

informationen som underlag för ett nytt beslut.  
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3 FAKTORER SOM ENLIGT TIDIGARE FORSKNING VISATS 

PÅVERKA FONDFLÖDEN  

I detta avsnitt behandlas några av de faktorer som visats påverka fondflöden i tidigare 

forskning. Dessa går att dela upp i fyra olika typer av faktorer: (1) avkastning, (2) 

avgifter, (3) kostnader för informationssökning samt (4) övriga faktorer. Jag har valt att 

presentera den tidigare forskningen enligt de determinanter som olika forskarteam har 

undersökt för att ge läsaren en klarare bild av vilka faktorer som är viktigast. Till sist i 

detta kapitel presenterar jag tidigare forskning angående fondflöden till ETF:er.  

3.1 Avkastning 

Inverkan av tidigare avkastning på fondflöden är den mest dokumenterade faktorn som 

påverkar fondflöden. Avkastningens inverkan har undersökts av bland andra Ippolito 

(1992), Gruber (1996), Sirri och Tufano (1998), Berkowitz och Kotowitz (2000), Fant 

och O’Neal (2000), Sawicki (2001), Goriaev, Nijman och Werker (2008) samt även 

Sensoy (2009). 

Gruber (1996) lägger grunden för varför prestation och fondflöden korrelerar. Han 

argumenterar för att eftersom fondandelar köps och säljs enligt värdet på de 

underliggande tillgångarna så prissätts inte fondförvaltarens skicklighet. En fond med 

en god förvaltare kostar samma sak som en fond med en dålig förvaltare, givet samma 

underliggande tillgångar. Eftersom goda förvaltare skapar högre riskjusterad 

avkastning än dåliga förvaltare, så borde mått på prestation också vara mått på inflöden 

till fonderna. God prestation ses alltså som ett mått på skicklighet, vilket gör att 

investerare är villiga att investera i dessa fonder eftersom en god förvaltare ger högre 

chans till att maximera förhållandet mellan avkastning och risk. Sambandet mellan god 

tidigare prestation och höga inflöden bekräftas av bland annat av Gruber (1996), Sirri 

och Tufano (1998), Berkowitz och Kotowitz (2000), Sawicki (2001), Goriaev, Nijman, 

och Werker (2008) och Sensoy (2009). 

Det viktigaste resultatet som Gruber (1996) visar i sitt sampel av 188 amerikanska 

aktiefonder under tidsperioden 1977–1993 är att relationen mellan fondflöden och 

avkastning inte är linjär. Det visar sig att hög tidigare avkastning leder till större 

inflöden, men dålig tidigare avkastning leder inte till ökade utflöden, utan dessa hålls 

mer eller mindre konstanta. Goetzmann och Peles (1997) beskriver detta resultat som 
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ett av de största mysterierna inom fondindustrin. Carhart (1997) undersöker hur ihållig 

denna observation är i sitt sampel av aktiefonder i USA under tidsperioden 1962–1993. 

Carhart (1997) visar att god tidigare prestation leder till god prestation även i framtiden 

under en längre period, medan dålig tidigare prestation leder till dålig prestation även i 

framtiden. Detta är alltså ett tecken på att det finns skillnader i fondförvaltarens 

skicklighet och att de som är skickliga fortsätter att prestera bättre än de övriga.  

Carharts (1997) resultat har ifrågasatts, och det finns flera konflikterande studier 

angående ihålligheten i fondprestationer. Berk och Green (2004) påstår att det inte 

existerar en ihållighet på lång sikt, vilket också är i linje med hur fonder agerar på 

rationella marknader enligt deras modell som presenterades i föregående kapitel.  

Sirri och Tufano (1998) undersöker också relationen mellan avkastning och fondflöden 

i ett sampel av amerikanska aktiefonder under tidsperioden 1971–1990. De kommer 

fram till samma resultat som Gruber (1996), det vill säga att god tidigare prestation 

leder till ökade inflöden men dåligt tidigare resultat leder inte till utflöden. Sirri och 

Tufano (1998) visar också att detta resultat håller även om tidigare prestation mäts som 

avkastning, CAPM alfa eller Sharpe, det vill säga avkastningen i relation till 

volatiliteten.  De visar också att avkastningen under det senaste året är den viktigaste 

avkastningen. Avkastningen under en längre period förklarar inte en lika stor del av 

variansen i fondflödena. Goriaev, Nijman och Werker (2002)  presenterar ett mera 

precist resultat på basis av månadsvisa data, enligt dem är avkastningen 6 till 8 

månader före inflödet den mest avgörande för amerikanska tillväxtfonder under 

tidsperioden 1970–1998, men avkastningen upp till tre år bakåt inverkar på 

fondflödena. 

Sirri och Tufano (1998) undersöker också relationen mellan tidigare avkastning och 

flöden inom olika fondbolag. De undersöker exempelvis om det existerar en spill-over-

effekt som gör att andra fonder inom ett fondbolag drar nytta av att en fond presterar 

bra. Denna effekt visar sig existera, men den varken påverkar eller förklarar det icke-

linjära förhållandet mellan tidigare avkastning och fondflöden.  

För att undersöka hur avgifter påverkar relationen mellan fondflöden och tidigare 

avkastning delar Sirri och Tufano (1998) in sitt sampel i olika grupper baserat på 

storleken av de totala avgifterna. De visar att fonder med de högsta avgifterna påverkas 

av den icke-linjära relationen mellan tidigare avkastning och flöden dubbelt så mycket 

som de övriga fonderna. Deras resultat är alltså att fonder med höga avgifter och god 
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tidigare prestation får dubbelt mera inflöden än en motsvarande fond med lägre 

avgifter. Detsamma gäller för fonder med höga avgifter och dålig tidigare avkastning, 

dessa drabbas av dubbla mängder utflöden i jämförelse med fonder med lägre avgift.  

Berkowitz och Kotowitz (2000) använder sig av ett sampel aktiefonder under 

tidsperioden 1976–1993 och visar att det icke-linjära sambandet mellan prestation och 

flöden är starkare i aktivt förvaltade fonder än i passivt förvaltade fonder, vilket först 

föreslogs av Ippolito (1992). Fant och O’Neal (2000) undersöker ifall detta icke-linjära 

samband har minskat genom att undersöka ett sampel av aktiefonder under två 

separata tidsperioder 1978-1987 och 1988-1997. Resultaten visar att trots ökad 

mediauppmärksamhet och reklam så har förhållandet inte förändrats, det vill säga att 

fonder med dålig prestation inte drabbas av utflöden. 

Sensoy (2009) använder sig av ett sampel väldiversifierade amerikanska aktiefonder 

under tidsperioden 1994–2004 för att undersöka ifall den relativa avkastningen för en 

fond i förhållande till dess jämförelseindex kan leda till ökade inflöden. Genom att 

undersöka korrelationen mellan fondens avkastning och olika jämförelseindex visar 

Sensoy (2009) att nästan en tredjedel av alla fonder inte använder det optimala 

jämförelseindexet. Även om inte det korrekta jämförelseindexet används, så leder en 

högre avkastning än jämförelseindexet till högre inflöden. Detta resultat är också i linje 

med tidigare forskning, eftersom lägre avkastning än jämförelseindexet inte leder till 

utflöden. 

Sawicki (2001) undersöker ifall det icke-linjära sambandet mellan avkastning och 

flöden även existerar utanför USA genom att fokusera på institutionella investerare i ett 

sampel av 55 australienska fonder under tidsperioden 1980 till 1995. Sawicki (2001) 

bekräftar att avkastningen påverkar fondflödena, och att förhållandet verkar vara icke-

linjärt även i detta sampel. Detta skulle antyda att även institutionella investerare har 

en tendens att inte sälja sina innehav i dåliga fonder. Sawicki (2001) tar sedan bort nya 

och små fonder från samplet, och finner då inte längre något icke-linjärt samband 

mellan flöden och avkastning. Slutsatsen är att detta resultat kan vara ett resultat av 

nya fonder som ännu inte har tillräckligt lång historia.  

Det har lagts fram flera olika hypoteser om vad förklaringen till detta fenomen kan 

vara. Gruber (1996) påstod att en möjlig förklaring är stora institutioner som på grund 

av olika policyer inte kan sälja sina andelar samt investerares tendens att inte realisera 

förluster utan enbart vinster. Guercio och Tkac (2002) visar att investerare i fonder 
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använder sig av mindre sofistikerade mått på avkastning än investerare i 

pensionsfonder, vilket delvis kan leda till underskattningar av den dåliga avkastningen. 

 Goetzmann och Peles (1997) betonar den psykologiska aspekten. Förutom att 

investerare har en ovilja att sälja förlorare eftersom det betyder att man realiserar en 

förlust, så har investerare också en överoptimistisk syn på prestationen av sina egna 

placeringar. De är med andra ord inte fullständigt medvetna om hur deras placeringar 

presterar.  

Lynch och Musto (2003) argumenterar för att det är ett rationellt beslut att inte lämna 

fonder som presterar dåligt, även om Carhart (1997) visade att dessa fonder i medeltal 

fortsätter prestera dåligt. Lynch och Musto (2003) menar att vid dålig prestation 

kommer fondbolaget att endera ändra strategi för fonden, eller byta ut fondförvaltaren. 

Detta gör att tidigare dålig prestation inte kan användas som grund för att förutspå den 

framtida avkastningen, vilket i kombination med avgifter för försäljning och köp av 

fondandelar gör det vettigt att inte sälja dessa fonder.  

3.2 Avgifter 

Ifall fondmarknaden fungerar rationellt enligt Berk och Greens (2004) modell, så kan 

fonder enbart uppbära avgifter som en kompensation för den överavkastning fonden 

genererar. I detta fall är det fondens totala avgift som är avgörande, hur avgiften 

uppbärs och till vilket ändamål den går den går är inte relevant för den förväntade 

avkastningen för investerare. På rationella marknader torde alltså avgifter inte i sig 

vara en determinant för fondflöden, eftersom dess effekt drivs av tidigare avkastning 

och påverkar den förväntade avkastningen. Verkligheten är dock mera nyanserad än så, 

i detta avsnitt diskuteras tidigare forskning om hur olika avgifter påverkar fondflöden. 

Det finns mängder av olika avgifter som fondförvaltare kan uppbära, dessa är bland 

annat förvaltningsavgifter, teckningsavgifter, försäljningsavgifter och 

prestationsbaserade avgifter. Avgifterna finns till för att täcka de löpande kostnaderna 

som en fond har, och för att kompensera fondförvaltaren. Avgifterna går också till 

marknadsföring av fonden, vilket inte skapar något mervärde för de existerande 

investerarna.  

Investerare kan använda sig av avgifter för att försöka gissa sig fram till 

fondförvaltarens skicklighet, eftersom fonder som uppbär höga avgifter inte borde få 
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inflöden ifall förvaltaren är inkompetent. Berk och Van Binsbergen (2015) visar genom 

att undersöka den amerikanska fondmarknaden under tidsperioden 1962–2011 att 

fondmarknaden i USA är välfungerande eftersom de fonder som har en bevisligen 

skicklig förvaltare uppbär högre avgifter och belönas med inflöden. Berk och Van 

Binsbergen (2015) mäter inte skicklighet med det traditionella alfa, utan genom den 

värdeökning som förvaltaren medför. De visar att en skicklig förvaltare inte 

nödvändigtvis har ett positivt alfa, utan höjer fondens avgifter så att alfat helt och hållet 

tillfaller förvaltaren. De mäter fondförvaltatarens skicklighet som den pengamängd 

denne lyckas producera, detta beräknas som den riskjusterade avkastningen åt 

investerarna multiplicerat med de totala tillgångarna i fonden, minus fondens totala 

avgift multiplicerat med totala tillgångar.  Kosowski, Timmermann, Wermers och 

White (2006) undersöker också samma grundfråga, det vill säga ifall det finns 

fondförvaltare som klarar av att producera mervärde under en längre tidsperiod.  Också 

deras resultat visar att det faktiskt existerar förvaltare värda sina avgifter.  

Barber, Odean och Zheng (2005) visar hur fonder har ändrat sin avgiftsstruktur under 

de senaste årtiondena genom att i sin undersökning fokusera på diversifierade 

amerikanska aktiefonder under tidsperioden 1970–1999. Av alla amerikanska 

aktiefonder uppbar 91 % teckningsavgifter år 1962, medan motsvarande siffra år 1999 

var enbart 35 %. Däremot har den årliga avgiften som baserar sig på totala tillgångar i 

fonden stigit från i medeltal 0,54 % 1962 till 0,9 % år 1999. Barber, Odean och Zheng 

visar att det finns en negativ relation mellan fondflöden och totala avgifter, men då 

teckningsavgifter och operativa kostnader inkluderas separat framgår det att det är 

teckningsavgiften som till största del orsakar negativa flöden. De förklarar detta med 

att investerare har lärt sig att undvika fonder med höga teckningsavgifter, men har 

ännu inte insett att de borde beakta de totala avgifterna i fonderna. De visar också att 

marknadsföringsavgifter inverkar positivt på fondflöden eftersom de minskar 

kostnaden för informationssökning.  

Sirri och Tufano (1998) undersöker avgifternas inverkan på fondflöden i amerikanska 

aktiefonder. Då de kontrollerar för tidigare avkastning, risk, kategoriflöden och storlek 

så existerar det en statistiskt signifikant negativ relation mellan fondens totala avgifter 

och flöden. De undersöker också inverkan av förändringar i totala avgifter på flöden, 

och föga överraskande orsakar en sänkning i avgifter både statistiskt och ekonomiskt 

signifikanta inflöden. Aningen överraskande leder inte en höjning av totala avgifter till 

signifikanta utflöden. Sirri och Tufano (1998) argumenterar för att det beror på 



18 

 

 

kostnader för informationssökning, det krävs tid och energi för att byta fonder vilket 

gör nuvarande investerare ovilliga att flytta sina innehav. 

Berkowitz och Kotowitz (2000) visar också en negativ relation mellan tecknings- och 

försäljningsavgifter och fondflöden. De kontrollerar för bland annat tidigare avkastning 

och risk. I både undersökningen gjord av Ippolito (1992) och i undersökningen av 

Berkowitz och Kotowitz (2000) framkommer det att fondflöden till fonder som inte 

uppbär en avgift vid köp eller försäljning av fondandelar är betydligt mera känsliga för 

tidigare avkastning än de fonder som uppbär denna avgift. Detta leder alltså till att de 

fonder som uppbär teckningsavgifter och försäljningsavgifter inte har samma 

incitament att klara sig bra jämfört med de som inte uppbär sådana avgifter.  

Goriaev, Nijman och Werker (2008) undersöker effekten av olika sorters avgifter i två 

olika tidsperioder på den amerikanska marknaden. Dessa tidsperioder är 1992–2000 

och 2000–2005. De visar att teckningsavgifter är positivt relaterade till inflöden under 

båda tidsperioderna, vilket de tolkar som ett tecken på effektiv marknadsföring. 

Storleken på marknadsföringsavgiften som fonden uppbär har en positiv inverkan på 

fondflöden under den första tidsperioden, men en negativ inverkan under den senare 

tidsperioden. De hänvisar till undersökningen gjord av Barber, Odean och Zheng 

(2005) och menar att investerare eventuellt har lärt sig att reagera negativt på 

marknadsföringsavgifter.  

Elton, Gruber och Blake (2003) visar att prestationsbaserade avgifter också har en 

positiv inverkan på fondflöden genom att replikera Sirri och Tufanos (1998) 

undersökning under tidsperioden 1990–1999 och också inkludera en dummyvariabel 

för fonder med prestationsbaserad avgift. De argumenterar för att denna effekt beror 

på att investerare anser att sådana avgifter lockar skickliga förvaltare och fonderna 

antas därmed prestera bättre. 

3.3 Kostnader för informationssökning 

Med insamling av information avses både processen att hitta information samt att 

processera denna och fatta beslut utifrån informationen. Detta kan ses som en kostnad, 

då det kan innebära direkta monetära kostnader att få tillgång till informationen, men 

oftast betalas denna kostnad av investerare genom att spendera tid på 

informationssökande.  
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Sirri och Tufano (1998) fäster mycket uppmärksamhet vid hur denna kostnad påverkar 

fondflöden. De antar att kostnaden för informationssökning minskar då fonden är 

bekant för investeraren genom exempelvis att investeraren har sett reklam om fonden 

eller hört om den på något annat sätt. Fonden kan exempelvis synas i media som en 

följd av ett exceptionellt bra eller exceptionellt dåligt resultat. Fonder kan också fånga 

investerares uppmärksamhet genom goda placeringar på rankinglistor eller genom att 

tillhöra stora fondbolag som har ett starkt varumärke.  

För att testa hypotesen om att fonder som är en del av större fondbolag attraherar 

större inflöden än övriga fonder använder sig Sirri och Tufano (1998) av en variabel för 

totala tillgångar förvaltade av fondens fondbolag. Resultaten visar att fonder som 

tillhör stora fondbolag växer snabbare än övriga, och att detta sker oberoende av 

fondens tidigare prestation. En möjlig förklaring till detta är att fondbolag i USA ofta 

erbjuder investerare att byta fonder inom bolaget utan extra kostnad, vilket gör att 

dessa fonder erbjuder en tjänst som de övriga inte gör.   

För att testa ifall större satsningar på marknadsföring minskar på kostnaden för 

informationssökning och därmed leder till inflöden inkluderas även en variabel för 

avgifter. Hög avgift antas betyda att fonden spenderar en större del på marknadsföring 

än övriga fonder. För att testa ifall mediauppmärksamhet leder till ökade inflöden 

inkluderas också en variabel för antalet gånger fonden har nämnts i ett urval av 

tidningar. Dessa variabler inkluderas inte i samma modell, utan varje variabel används 

var för sig i en modell med kontrollvariabler så som storlek, industriflöden, tidigare 

avkastning och standardavvikelse. Resultaten visar att höga marknadsföringskostnader 

leder till högre inflöden, och gör fondens in- och utflöden dessutom betydligt känsligare 

till tidigare avkastning. En fond som presterat bra tidigare får väldigt höga inflöden av 

satsningar på marknadsföring, men ifall den presterar dåligt så får den större utflöden 

än övriga fonder. Mediauppmärksamhet påverkar också positivt på fondflöden, men 

enbart under samma period då månadsvist data används. Det går alltså inte att avgöra 

kausalitetsförhållandet, ett alternativ är att fonden har stora inflöden eftersom den 

nämns i media. Det andra alternativet är att fonden har haft exceptionell avkastning 

och har därför nämnts i media och att de ökade inflödena enbart härstammar från den 

exceptionella avkastningen.  

Sirri och Tufano (1998) undersöker också ifall det existerar en spill-over effekt inom 

fondbolag. Deras hypotes är att ifall en fond presterar bra så fångar den investerares 
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uppmärksamhet. Då investeraren sedan gör en informationssökning för en specifik 

fond så kommer investeraren också att se de övriga fonderna i bolaget, vilket kan leda 

till ökade inflöden. De hittar dock inget stöd för denna hypotes, en förklaring kan vara 

att det inom stora fondbolag alltid kommer att finnas någon fond som klarar sig bra 

och effekten är därmed svår att urskilja.  

Goriaev, Nijman, och Werker (2002) undersöker också effekten av fondflöden till 

fonder inom samma fondbolag, det vill säga fonder under samma varumärke. Det 

hävdar att det finns två effekter av stora inflöden till en fond och hur det påverkar de 

övriga fonderna inom samma familj. Det ger både synlighet och 

varumärkesigenkänningseffekter åt de övriga fonderna, vilket minskar på kostnaden 

för informationssökande och borde därmed påverka fondflödena positivt. Det finns 

också en viss grad av kannibalisering, det vill säga den fonden med stora inflöden får 

dessa flöden på de andra fondernas bekostnad. Goriaev, Nijman, och Werker (2002) 

visar dock att den förstnämnda effekten är starkare, det vill säga att exceptionella 

inflöden till en fond även ger inflöden till de övriga fonderna under samma varumärke. 

Jain och Wu (2000) bekräftar resultaten angående relationen mellan reklam och 

fondflöden. I sin studie använder de sig av ungefär 300 fonder som i medeltal har 

signifikant högre tidigare avkastning än sina jämförelseindex under tidsperioden 1994 

till 1996. Dessa fonder attraherar betydligt mera inflöden än de övriga fonderna, men 

avkastningen är inte signifikant bättre än indexet efter denna period. Detta är ett bevis 

på att investerare använder sig av marknadsföring som informationskälla och att det 

inte nödvändigtvis leder till de mest optimala investeringsbesluten. 

Guercio och Tkac (2008) undersöker effekten av en förändring i fondernas 

Morningstar rating på fondflöden. Morningstar ger vitsord åt fonder på basis av en rad 

olika faktorer så som tidigare prestation och avgifter, skalan för dessa betyg är 1–5. 

Dessa bedömningar är väldigt populära och goda vitsord inkluderas ofta i 

marknadsföringen. Resultatet av undersökningen är att en höjning av vitsordet leder 

till ökade inflöden, men också att en sänkning leder till ökade utflöden. Eftersom 

Moringstar vitsord kan ses som ett mått på prestation, så är detta resultat 

konflikterande med tidigare resultat där låg avkastning inte leder till utflöden. 

Resultatet tyder också på att investerare använder sig av Morningstars betyg för att ta 

sina beslut, eftersom Morningstar betyg minskar på kostnaden för 
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informationssökning. Investerarna behöver inte själva samla ihop och processera 

information, utan kan använda sig direkt av betyget givet av Morningstar.  

Ett sätt att minska kostnaderna för informationssökning är att anlita intermediärer 

som föreslår och förmedlar fonder åt investerare. Argumentet för anlitade av 

intermediärer är att det är lättare att monitorera en intermediär än att monitorera varje 

enskild investering. Bergstresser, Chalmers och Tufano (2009) undersöker ifall 

placeringarna i fonder gjorda via förmedlare skiljer sig från de övriga 

fondplaceringarna under tidsperioden 1996 till 2002. Resultatet är att det bland 

förmedlare finns samma tendens att investera i fonder med tidigare hög avkastning, 

men att inte sälja de fonder som har haft dålig avkastning. De visar också att 

användingen av förmedlare ger lägre riskjusterad avkastning än direkta investeringar i 

fonder, även före beaktandet av de avgifter som förmedlaren uppbär. Bergstresser, 

Chalmers och Tufano (2009) påpekar att det måste finnas någon immateriell fördel 

kopplad till dessa förmedlare som inte syns i statistiken eftersom många investerare 

tenderar att använda sig av dessa. Denna hypotes stöds också av Gennaioli, Shleifer och 

Vishny (2015) som påstår att det finns investerare som är beredda att betala för den 

sinnesro det innebär att ha anlita en professionell fondförvaltare i stället för att själv 

investera direkt i fonder. 

3.4 Övriga determinanter 

I detta kapitel presenteras kort de övriga determinanterna som empiriskt har visat sig 

påverka variationen i fondflöden. Dessa determinanter är oftast inte i fokus i de studier 

jag har presenterat, utan används oftast enbart som kontrollvariabler.  

3.4.1 Industri- och kategoriflöden 

I de undersökningar som jag har presenterat hittills så är det determinanterna för 

individuella fonder som ligger i fokus, inte fondflöden till olika kategorier av fonder. 

För att inte flöden till fondkategorier skall påverka resultaten så inkluderas endera 

kategoridummyn eller den aggregerade mängden flöden till den industrin fonden är 

aktiv inom som förklarande variabel i de flesta undersökningarna. Industriflöden 

fångar upp den variation i fondflödena som exempelvis resulterar av makroekonomiska 

förändringar. Industriflöden används till exempel av Sirri och Tufano (1998) och 

Goriaev, Nijman, och Werker (2008), och i båda dessa studier korrelerar de 
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individuella fondflödena väldigt högt med fondflödena till sina respektive industrier 

under samma tidsperiod. Gruber (1996) inkluderar också tidigare industriflöden som 

kontrollvariabel vilket också förklarar en del av variationen i fondflöden.  

3.4.2 Storlek och ålder 

Ippolito (1992), Sirri och Tufano (1998), Berkowitz och Kotowitz (2000), Jain och Wu 

(2000), Goriaev (2002), Sawicki (2001), Goriaev, Nijman och Werker (2008) samt 

Sensoy (2009) använder alla endera fondstorleken, åldern eller båda två som 

kontrollvariabler. Dessa variabler är statistiskt signifikanta i de flesta 

modellspecifikationer och visar därmed att större äldre fonder får mindre inflöden än 

mindre och yngre fonder i relation till deras totala tillgångar. Dessa variabler är dock 

väldigt beroende av hur fondflöden definieras, som rena pengamässiga flöden eller i 

relation till fondens totala tillgångar. Investerare investerar ofta samma mängd pengar 

oberoende av fondens storlek, vilket syns som små flöden i stora fonder och stora 

flöden i små fonder ifall den relativa definitionen används.  

Goriaev, Nijman och Werker (2002) visar också att äldre och större fonders fondflöden 

har en större känslighet till tidigare avkastning än nya unga fonder har. Goriaev, 

Nijman och Werker (2002) föreslår att en möjlig förklaring är att små fonder inte har 

en lång historik, vilket gör investerare mindre benägna att dra slutsatser utifrån den 

historiska prestationen.  

3.4.3 Säsongsvariationer 

Säsongvariationer är inget nytt fenomen, det finns flera kända anomalier som gäller 

aktiemarknaden så som exempelvis januari-effekten. Januari-effekten är namnet på ett 

fenomen som gör att aktier, speciellt småbolag, tenderar att avkasta betydligt bättre i 

januari månad än vad som är förväntat (Thaler 1987). Keloharju, Linnainmaa och 

Nyberg (2015) visar att man på den amerikanska marknaden har kunnat konstruera en 

portfölj som avkastar betydligt bättre än vad som förväntas enligt risknivån genom att 

välja aktier på basis av deras historiska avkastning i vissa månader. De hävdar att 

kalenderanomalier inte nödvändigtvis är en egen sorts anomali, utan ofta är förknippat 

med någon annan anomali som orsakar att vissa aktier avkastar annorlunda än 

förväntat under vissa månader.  
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Eftersom fondflöden är förknippat med tidigare avkastning, så kan man tänka sig att 

säsongvariationer i avkastningar kan leda till säsongvariationer i fondflöden. Det kan 

dock vara svårt att upptäcka återkommande säsongvariationer eftersom fonderna inte 

innehåller samma tillgångar varje år. Kamstra, Kramer, Levi och Wermers (2015) 

undersöker dock ifall det går att upptäcka någon sorts säsongvariation i fondflöden. De 

upptäcker väldigt starka säsongvariationer både på den amerikanska, kanadensiska och 

australienska fondmarknaden. De visar att då landet går mot ljusare tidsperioder, det 

vill säga på våren för USA och Kanada och hösten för Australien, så ökar inflödet till 

aktiefonder mer än förväntat. Däremot då landet går mot mörkare tider så ökar inflödet 

signifikant till obligationsfonder.  

3.4.4 Risk 

Eftersom det är välkänt att hög avkastning leder till stora inflöden, men låg avkastning 

inte leder till stora utflöden kan detta uppmuntra till hög risktagning för fondförvaltare. 

Fondförvaltaren uppbär oftast en årlig avgift som baserar sig på mängden tillgångar i 

fonden, vilket gör att genom att öka risken kan förvaltaren skapa en optionsliknande 

situation (Brown, Harlow och Starks 1996). Ifall den ökade risken leder till god 

avkastning så kommer det att skapa inflöden vilket gör att avgiften blir större, om det 

däremot inte lyckas så kommer förvaltaren inte att bestraffas.   

Sirri och Tufano (1998) inkluderar föregående års månatliga volatilitet som en 

kontrollvariabel i sin modellspecifikation. De hittar dock ingen statistiskt signifikant 

relation mellan volatilitet och fondflöden. De visar dock att hög volatilitet leder till 

högre sannolikhet att förekomma i media, vilket indirekt kan påverka positivt på 

fondflöden. 

Berkowitz och Kotowitz (2000) inkluderar också variansen per kvartal i sin modell. Det 

motiverar inkluderandet med att deras sampel eventuellt lider av ett så kallat 

survivorship-bias, det vill säga enbart fonder som har existerat under hela den 

undersökta perioden finns med. Detta leder till att fonder som det gått sämre för och 

därför har försvunnit från marknaden inte är med, vilket snedvrider resultaten. 

Berkowitz och Kotowitz (2000) argumenterar för att de fonder med högst volatilitet är 

de som överlever, vilket gör det nödvändigt att inkludera denna variabel i deras modell. 

Variansen kontrollerar också för hur investerare har uppskattat risken. Resultatet är att 

ifall råavkastning används som mått på tidigare avkastning så är variansen inte en 
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signifikant förklarande faktor i flöden. Om däremot Jensens alfa används så är 

variansen signifikant, eftersom alfa redan fångar upp avkastningen som härstammar 

från marknadsrisken så är det antagligen enbart ett bevis på att Berkowitz och Kotowitz 

(2000) sampel lider av överlevnads-partiskhet (eng. survivorship-bias). Goriaev, 

Nijman och Werker (2008) definierar risk som standardavvikelsen på den månatliga 

avkastningen under de senaste 60-månaderna. De delar in sitt sampel i två 

tidsperioder, en från 1992–2000 och en från 2000–2005. Resultatet är väldigt 

intressant då det visar att under den första tidsperioden leder högre risk till lägre 

inflöden. Detta resultat är statistiskt signifikant på en 1 % -nivå, och också tillräckligt 

stor för att vara av ekonomisk betydelse. Däremot under tidsperioden 2000–2005 är 

effekten i medeltal noll och inte statistiskt signifikant. Variabeln fungerar dock enbart 

som en kontrollvariabel och diskuteras därmed inte i artikeln.  

3.5 Determinanter för fondflöden till ETF:er 

ETF:er skiljer sig från vanliga fonder genom att fondandelarna handlas genom en 

öppen börs. Värdet på en fondandel bestäms alltså därmed genom utbud och 

efterfrågan, och inte direkt på basis av värdet på nettotillgångarna så som i fallet för 

vanliga fonder. Detta betyder också att då en placerare köper en andel i en ETF så 

skapas inga nya fondandelar, utan det finns alltid någon som säljer en motsvarande 

andel. Det skapas dock nya andelar i ETF:er relativt ofta. Detta sker genom att en 

berättigad institution först köper den önskade mängden av de underliggande 

tillgångarna i fonden, för att sedan överföra dessa till fonden och erhåller som 

kompensation nya fondandelar i samma relation.  

Som ett resultat av att fondandelar i ETF:er handlas över en börs, så kan inte 

fondflöden till dessa fonder beräknas på samma sätt som för vanliga fonder. Ifall man 

enbart beaktar förändringen i de totala förvaltade tillgångarna minus den realiserade 

avkastningen så beaktas inte handeln av dessa andelar på andrahandsmarknaden. 

Dessutom kan berättigade institutioner sälja sina fondandelar direkt åt placerare för att 

täcka en direkt efterfrågan, sedan kan institutionen köpa de underliggande tillgångarna 

och byta till sig nya fondandelar. Detta leder till att det sker en fördröjning i när en 

ökad efterfrågan syns som nya flöden till ETF:er.  

Agapova (2011) är till min kännedom den första att undersöka determinanterna för 

ETF flöden genom en liknande approach som används för vanliga fonder. Agapova 
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(2011) använder sig av ett sampel av ETF:er som följer aktieindex under tidsperioden 

2000 till 2004 från CRSP. Agapova beaktar dock inte ETF:arnas säregenskaper och 

beräknar fondflöden som ökningen eller minskningen i totala tillgångar utöver den 

realiserade avkastningen. Resultaten från paneldataregressionerna visar att fondflöden 

till ETF:er beror på samma månads avkastning samt föregående månadsflöde. 

Föregående månads avkastning är inte signifikant, fastän detta är den absolut 

vanligaste determinanten för fondflöden till vanliga fonder. Avgifter och storlek verkar 

heller inte spela någon roll enligt Agapovas resultat. Det är intressant att notera att 

även om det kan tänkas finnas en sorts fördröjning mellan skapandet av nya 

fondandelar i ETF:ar och den verkliga efterfrågan så finns det ett väldigt starkt 

samband mellan avkastningen och flödena under samma månad.  

En mera utförlig undersökning utfördes av Clifford, Fulkerson och Jordan (2014) på 

basis av 500 amerikanska ETF:ar under tidsperioden 2001 till 2010. Till skillnad från 

Agapovas (2011) undersökning så fokuserar Cliffords, Fulkersons och Jordans artikel 

enbart på att undersöka determinanterna för flöden till ETF:ar. De använder sig både 

av ett proxy för ETF flöden baserat på förändringen i nettotillgångarna, men också av 

måntaliga in- och utflöden som rapporterats till SEC av fonderna själva. Resultatet av 

deras paneldataregression med fondflöden baserade på förändringen i nettotillgångar 

visar att ETF:arna inte skiljer sig märkvärt från vanliga fonder. Signifikanta 

determinanter var exempelvis storleken, fondbolagets storlek, kostnader och tolv 

månaders avkastning. Unikt för ETF:ar är att flödena också förklaras av 

standardavvikelsen för daglig handelsvolym, skillnaden på utbud och efterfrågan samt 

priset i relation till nettotillgångarna. Då fondernas egen rapportering över in- och 

utflöden användes var resultaten väldigt liknande, mest märkbar var skillnaden att 

fondbolagets storlek inte inverkar på dessa flöden.  

Båda två tidigare undersökningar angående determinanterna för ETF flöden visar att 

det även i dessa fonder finns en klar tendens för placerare att placera i de fonder som 

avkastar bra. Resultatet från dessa studier gör att man enligt mig kan ifrågasätta 

Grubers (1996) hypotes om att placerare ser god tidigare avkastning som ett tecken på 

en god förvaltning och investerar i tron om att förvaltningen presterar bra även i 

framtiden. Eftersom ETF:ar sköts passivt så kan denna jakt på tidigare god avkastning 

inte förklaras med att placerare antar att fonden har en god förvaltning som kommer 

att fortsätta prestera bra även i framtiden, utan det måste finnas andra förklaringar till 

detta fenomen.  
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Tabell 1  Översikt över data samt signifikanta determinanter i undersökningarna som fokuserar på determinanter för fondflöden 

Tabell 1 summerar data, tidsperiod och determinanter som har använts i de mest centrala tidigare forskningar. Med inhemska aktiefonder menas fonder som 

till största del fokuserar sig på att investera i amerikanska aktiebolag. Med relativa fondflöden menas fondflöden i relation till fondens totala tillgångar. 

 
Studie 

Årtal Marknad Tidsperiod Fondtyper Fondflöden Signifikanta determinanter 

Ippolito  1992 USA 1965–1984 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Tidigare avkastning, storlek, industri- och tidsdummyn 

Gruber 1996 USA 1985–1994 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Alfa från fyrfaktormodellen (t-1 och t-2), flöde t-1 samt avkastning t-1 

Sirri & Tufano  1998 USA 1971–1990 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Nettotillgångar, industriflöden, totala avgifter, tidigare rå och riskjusterad 
avkastning, förändringar i avgifter, fondbolagets storlek, mediauppmärksamhet 

Berkowitz & 
Kotowitz  

2000 USA 1980–1993 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Riskjusterad avkastning, storlek, risk, köp- och försäljningsavgifter 

Jain & Wu  2000 USA 1994–1996 Aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Reklam, flöde t-1, råavkastning t-1, t-2 och t-3, alfa t-1, t-2 och t-3 samt storlek 

Sawicki 2001 Australien 1980–1995 Aktie- och blandfonder Relativa Riskjusterad avkastning, storlek, tids- och industridummyn 

Goriaev, Nijman 
& Werker  

2002 USA 1970–1998 Aktiefonder (enbart tillväxt) Relativa + 
abs. flöden 

Riskjusterad avkastning t-6-8 månader, ålder och storlek 

Guercio & Tkac  2008 USA 1996–1999 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Absoluta  
flöden 

Enbart Morningstar rating rapporerat 

Goriaev, Nijman 
& Werker  

2008 USA 1991–2005 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Avkastning, storlek, ålder, teckningsavgift, marknadsföringskostnader, övriga 
kostnader, antalet fonder i företaget, storleken på fondbolaget, åldern på 
fondbolaget, kategoriflöden, risk 

Sensoy  2009 USA 1994–2004 Inhemska aktiefonder, inga 
sektorfonder 

Relativa Avkastning jämfört med jämförelseindexet, kontrollvariabler utan rapporterat 
p-värde: storlek, ålder, driftkostnader, års - och stildummyn 

Clifford, 
Fulkerson & 
Jordan 

2014 USA 2001–2010 ETF:er som följer aktieindex Relativa Avkastning, storlek, fondbolagets storlek, daglig handelsvolym, skillnaden i bid–
ask spread, priset i förhållande till nettotillgångar samt kvadraten på 
avkastningen 

Kamstra, Kramer, 
Levi & Wermers  
 
  

2015 
 
  

USA  1985–2006 Aktie-, bland-, obligations- 
och penningmarknadsfonder 

Relativa Avkastning, reklam, aggregerade inbesparingar, realisationsvinster, 
säsongsberoende depression, tidigare flöden samt dummies för januari månad 
 
  

Kanada 1993–2006 Aktie-, bland-, obligations- 
och penningmarknadsfonder 

Relativa 

Australien 1992–2006  Aktiefonder Relativa 
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Tabell 2 Översikt av metoden som användes i undersökningarna som fokuserar på determinanter för fondflöden 

Studie Årtal Metod Mått på avkastning Rangordning eller absolut värde  Dataintervall 

Ippolito 1992 Paneldataregression, FE  Avkastning över marknaden Absoluta värden på avkastning År 

Gruber 1996 Fama-MacBeth Alfa från Carharts 4-faktormodell Absoluta värden på avkastning År 

Sirri & Tufano 1998 Fama-MacBeth med 
tidsdummyn 

Råavkastning, över marknaden samt 
CAPM alfa 

Rangordning enligt avkastning År 

Berkowitz & Kotowitz 2000 Paneldataregression, FE  Råavkastning, Jensens alfa, Sharpe och 
Treynor - Black 

Absoluta värden på avkastning Kvartal 

Jain & Wu 2000 Paneldataregression, FE Relativ avkastning, avkastning över S & P 
500, Jensens och Carharts alfa 

Absoluta värden på avkastning Månad 

Sawicki 2001 Styckevis OLS, 
tidsdummyn 

Råavkastning och relativ avkastning Rangordning enligt avkastning Månad 

Goriaev, Nijman & Werker 2002 WLS Råavkastning och Carharts 4-faktormodell Rangordning och absoluta värden Kvartal och 
månad 

Barber, Odean & Zheng 2005 Poolade OLS Råavkastning, CAPM och FF3 alfa Absoluta värden på avkastning Kvartal 

Guercio & Tkac 2008 Event studie Råavkastning och förändringen i Jensens 
alfa 

Absoluta värden på avkastning Månad 

Goriaev, Nijman & Werker 2008 WLS Carharts 4-faktormodell Absoluta värden på avkastning Månad 

Sensoy 2009 Paneldataregression, 
GRS 

Fama-French 3-faktormodell Absoluta värden på avkastning Månad 

Clifford, Fulkerson & Jordan 2014 Paneldataregression, FE 12 månaders total-avkastning Absoluta värden på avkastning Månad 

Kamstra, Kramer, Levi & 
Wermers 

2015 GMM, ARCH Råavkastning Absoluta värden på avkastning Månad 

 

I tabell 2 presenteras den metod som använts i de mest centrala studierna inom fondflöden med tanke på min avhandling. Den vanligaste metoden är 

paneldataregressioner, men användning av fasta eller slumpmässiga effekter är inte vanligt. Råavkastning är det vanligaste måttet på avkastning och 

avkastningsmåttet används oftast direkt som en variabel i modellen, i några studier rangordnas fonderna i olika grupper på basis av avkastningen. Månadsvist 

data används i de flesta studier vars tidsperiod är från 1991 framåt som ett resultat av ökad datatillgänglighet.
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4 METOD 

Detta kapitel börjar med en presentation av mina tilltänkta hypoteser. Hypoteserna är 

ställda med tanke på hur indexplaceringar samt ETF-placeringar kan ha påverkat 

fondflödena till aktiefonder. Efter att hypoteserna är ställda presenterar jag metoden 

som används för att testa dessa hypoteser.  

4.1 Hypotesbildning 

Syftet med min avhandling är att undersöka huruvida determinanterna för fondflöden 

har förändrats under de senaste åren. Det finns orsak att anta att determinanterna har 

förändrats, bland annat genom lägre informationssökningskostnader och som en följd 

av en explosionsartad ökning av indexplaceringar. Min första hypotes är därför 

följande: 

H1: Det finns skillnader i determinanterna för fondflöden mellan tidsperioderna 

1991–2006 och 2007–2014.   

Den valda tidsperioden korrelerar med den ökade tillväxten av ETF:er presenterad i 

figur 2 samt det ökade indexplacerandet presterat i figur 1.  Ur figur 2 syns att mängden 

ETF:er samt de totala tillgångarna placerade i dessa i USA börjar växa runt år 2000. 

Tillväxttakten ökar kraftigt mellan 2004 och 2006, och de totala tillgångarna överstiger 

500 miljarder dollar år 2007. Samma år överstiger också antalet ETF:er 500 stycken. 

Figur 2 Översikt över antalet amerikanska ETF:er samt deras totala tillgångar  

 

Källa: Investment Company Institute: 2015 Investment Company Fact Book (2015)  
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I figur 3 är de totala tillgångarna i amerikanska fonder och ETF:er presenterade i 

relation till varandra. Det framgår tydligt att ETF-marknaden har växt i betydligt 

snabbare takt än den övriga fondmarknaden, eftersom den procentuella andelen 

tillgångar i ETF:er ökar kraftigt. År 2007 är också det år under vilket mängden 

tillgångar i amerikanska ETF:er överstiger 5 % av den totala fondmarknaden i USA. 

Figur 3 Totala tillgångar i amerikanska ETF:er i förhållande till totala tillgångarna i 
övriga amerikanska fonder  

 

Källa: Investment Company Institute: 2015 Investment Company Fact Book (2015)  

För att ytterligare framhäva effekten av indexplacerande och ETF placeringar så ställer 

jag följande hypotes: 

H2: Betydelsen av fondernas avgiftsstruktur för fondflöden har förändrats mellan 

tidsperioderna 1991–2006 samt 2007–2014. 

Enligt tidigare forskning har placerare på senare tid börjat undvika fonder med höga 

marknadsföringsavgifter, men hur de övriga avgifterna påverkar fondflöden är ännu en 

öppen fråga. Som tidigare nämnts är exempelvis höga förvaltningsavgifter inte 

automatiskt en negativ sak för placerare, utan vid effektiva marknader är fondernas 

avgifter satta så att fondförvaltaren är värd sin avgift.  

Mitt antagande är att det finns två krafter som driver på en förändring i hur investerare 

reagerar på fondernas avgiftsstruktur. Den första är den ökade tillgängligheten av 

information, i dagens läge finns det ett flertal källor på internet som bidrar med både 

kvantitativ och kvalitativ information angående fonder. Dessutom har den akademiska 

forskningen inom området bidragit till en bättre förståelse om hur fonder fungerar, så 

som till exempel faktumet att aktiva fonder sällan klarar av att avkasta bättre än sitt 

jämförelseindex. Dessa faktorer kan innebära att placerare idag är betydligt mera 
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medvetna om fondernas avgifter, och ställer sig mera kritiska till dessa än tidigare. Vid 

långvarig dålig prestation kan det vara att dagens placerare lättare lämnar fonder med 

höga avgifter än vad de gjort tidigare. Dessutom kan man anta att indexfonder och 

ETF:er föredras av investerare som är mycket avgiftskänsliga, då utbudet av dessa 

fonder har ökat kan det finnas en kundgrupp som till stor del har migrerat till att 

enbart placera i dessa fonder med lägre avgifter. Därmed kan man alltså anta att högre 

avgifter leder till större utflöden under den senare tidsperioden än under 

bastidsperioden. På basis av detta argument formulerar jag hypotes 2.1. 

H2.1: Placerare under perioden 2007–2014 lägger större vikt vid fondernas 

avgiftsstruktur än placerarna under tidsperioden 1991–2006. 

Den andra kraften som driver en förändring gällande hur investerare reagerar på 

avgifter är den ökade konkurrens som indexfonder och ETF:er har medfört till 

fondindustrin. Desto mera konkurrens det finns på marknaden, desto större press 

lägger det på fondbolagen att agera enligt den ”rationella” modellen som Berk och 

Green (2004) presenterade. Ökad konkurrens och ökad informationstillgänglighet 

leder till att fonder inte mera kan hålla sin totala avgift oförändrad, utan avgiften måste 

anpassas så att den förväntade avkastningen på fonden är i linje med den övriga 

marknaden. För hög avgift gör att investerare föredrar andra fonder, medan för låg 

avgift leder till lägre inkomster än vid en optimal avgift. Ifall ökad konkurrens leder till 

en ”marknadsprissättning” av fonder så kommer avgiften att vara en obetydlig 

determinant för fonderna under den senare tidsperioden. Ifall avgifterna alltid är satta 

på korrekt nivå enligt fondens förväntade avkastning, så är det enbart tidigare 

prestation som driver fondflöden medan avgifterna inte spelar någon roll. På basis av 

detta argument ställer jag hypotes 2.2. 

H2.2: Som ett resultat av effektiva fondmarknader har fondernas avgiftsstruktur en 

klart mindre inverkan på fondflöden under tidsperioden 2007–2014, än vad den hade 

under 1991–2006. 

Notera att hypotes 2.1 och hypotes 2.2 inte är varandras mothypotes, i båda fallen är 

mothypotesen att ingen förändring har skett i hur placerare reagerar på fondernas 

avgifter.  

Indexfonder och speciellt ETF:er representerar en annorlunda sorts tillgång än de 

aktiva aktiefonderna, men huruvida dessa produkter är substitut eller komplement 
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framgår inte ur tidigare forskning. Ur figur 1 som presenterades i inledningskapitlet 

kan man dock tolka att indexplaceringar är ett substitut till aktiefondsplaceringar. På 

basis av detta antagande och resonemanget i föregående stycke ställer jag min tredje 

hypotes: 

H3: Den ökade konkurrensen som ETF:er och indexfonder skapar för aktiefonder gör 

att placerarna under tidsperioden 2007–2014 lägger större vikt vid fondernas 

prestation än placerarna under tidsperioden 1991–2006.  

Min tanke är alltså att då konkurrensen ökar så ökar betydelsen av fondernas 

prestation, i relation till andra determinanter. En sådan effekt kan tänkas uppstå som 

en följd av att placerare lägger mera tid på att analysera och hitta fonder som lyckas 

överavkasta under längre perioder. Placerare kan lägga mera tid på dessa analyser i och 

med att de placerar en del av sina tillgångar i ETF:er, som på grund av sin passiva 

strategi inte behöver analyseras lika grundligt. Med andra ord måste de aktiva fonderna 

prestera bättre för att fortfarande vara attraktiva för dessa placerare. 

Fokus i denna avhandling läggs alltså inte på vad som driver flödena till indexfonder, 

utan hur tillväxten inom indexfonder och ETF:er har påverkat placerarnas beteende 

gällande placeringar i aktivt förvaltade aktiefonder.  

4.2 Metod 

För att testa hypoteserna ställda i föregående kapitel kommer jag att samla in månatligt 

data över amerikanska aktiefonder från år 1991 fram till och med år 2014. Samplet 

innehåller alltså samma fonder under en lång tidsperiod. Denna typ av datasampel 

kallas för paneldata, och därmed kan paneldataregressioner appliceras. I detta kapitel 

presenteras först idén bakom paneldataregressioner, sedan en grundregressionsmodell 

och sedan ett förtydligande över hur jag testar skillnader mellan olika tidsperioder.  

4.2.1 Modeller för paneldataregression 

Det finns tre olika typer av data som oftast används i empiriska undersökningar inom 

finansiell ekonomi. Dessa tre typer är tidsseriedata, tvärsnittsdata och paneldata. 

Tidsseriedata är data för en individ över flera tidsperioder, exempelvis en aktie under 

ett år. Tvärsnittsdata innehåller flera individer men enbart en tidsperiod, exempelvis 

alla aktier listade på en börs under en specifik dag. Paneldata kombinerar dessa två 
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typer av data. I paneldata ingår det alltså flera individer under flera tidsperioder, i mitt 

fall flera olika fonder under en lång tidsperiod.  

Då paneldata används noteras detta i regressionsformler genom att varje variabel 

betecknas med ett nedsänkt ”i” och ”t”, för att framhäva att det finns en observation för 

varje individ vid varje tidpunkt i samplet. Ifall det finns en observation för varje individ 

vid varje tidpunkt kallas data för balanserat, men det går också att använda 

obalanserade datapaneler. I obalanserade data finns det inte en observation för varje 

tidpunkt, men det går ändå att göra estimeringar med hjälp av paneldataregressioner.  

För att estimera en paneldataregression måste vissa antaganden göras, men vilka 

antaganden som görs beror på typen av data som används. Det går exempelvis att köra 

en simpel OLS-regression på ett paneldataset. Då görs antagandet att interceptet och 

koefficienterna för variablerna är desamma genom hela tidsperioden och för varje 

individ, och att feltermen fångar upp skillnaderna över tid och mellan individer 

(Gujarati 2002, s 641).  

För att bättre beakta skillnader mellan individer i samplet kan man tillåta varierande 

intercept. Man antar dock ändå att koefficienterna för variablerna är desamma över 

tiden. Denna modell kallas fasteffektsmodellen, det vill säga modellen där interceptet 

tillåts variera per individ men inte över tid. För att skapa en dylik situation används 

dummyvariabler för att identifiera varje grupp eller individ i samplet. För att inom 

fasteffektsmodellen tillåta tidsvarierande koefficienter kan man också inkludera 

dummyvariabler för varje tidsperiod, på detta sätt fångas tidsvariationen upp av dessa 

variabler. En alternativ modell är slumpeffekt-modellen som också tillåter både 

individvariation och tidsvariation för koefficienterna. Skillnaden från 

fasteffektsmodellen är att inget intercept används, utan interceptet antas i stället vara 

en del av feltermen (Gujarati 2002, s 647).   

Valet mellan fasteffektsmodellen och slumpeffekt-modellen hänger på ifall man antar 

att feltermen är korrelerad med variablerna eller inte enligt Gujarati (2002, s. 650). 

Ifall man antar att någon bortlämnad variabel kan korrelera med en variabel som ingår 

i regressionen så kommer feltermen högst antagligen att korrelera med ifrågavarande 

variabel. Ifall det finns orsak att anta korrelation rekommenderas fasteffektsmodellen. 

Valet påverkas också av samplets karaktär, ifall samplet består av ett stort antal 

individer under en kort tidsperiod kan slumpeffekt-modellen föredras, i övrigt torde 

fasteffektsmodellen ge liknande eller bättre resultat.  
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I de tidigare undersökningar som jag refererat till i denna avhandling används enbart 

fasteffektsmetoden, vilket är logiskt eftersom samplet av observationer är insamlat 

under långa tidsperioder. Dessutom finns det möjligtvis orsak att anta att variabler som 

inte inkluderats i regressionerna kan korrelera med de variabler som är inkluderade, 

exempelvis fondförvaltarens skicklighet och fondens avkastning. Det finns också ett 

formellt test utvecklat av Hausman (1978) för att avgöra vilken metod som bäst lämpar 

sig för det data som används.  

Hausman-testet går i sin enkelhet ut på att först estimera regressionen med både 

fasteffektsmodellen samt med slumpeffekt-metoden. Sedan används Hausman-testet 

för att kontrollera ifall den individspecifika variationen korrelerar med de förklarande 

variablerna. Nollhypotesen i testet är att det inte finns korrelation, och ifall 

nollhypotesen förkastas så är fasta-effekter att föredra. Jag rapporterar resultatet från 

detta test i bilaga 2 tillsammans med övrig modelldiagnos, och på basis av både 

Hausman testet och tidigare forskning är fasteffektsmodellen mera passande för mitt 

sampel. Därmed fokuserar resten av mitt metodkapitel enbart på modellen för fasta-

effekter.  

Fasteffektmodellen baserar sig på minsta kvadratmetoden och därmed gäller samma 

grundantaganden för modellerna. Grundantagandena är att (1) modellen är linjär i 

parametrarna, det vill säga att interceptet samt koefficienterna är linjära och inte 

nödvändigtvis variablerna. Det andra antagandet är att (2) det förväntade värdet på 

feltermen är noll för alla observationer, (3) homoskedasticitet, det vill säga att 

feltermens varians är konstant och (4) att feltermen inte korrelerar med sig själv. 

Övriga antaganden är att modellen är korrekt specificerad samt att det inte finns ett 

exakt linjärt samband mellan två variabler i modellen. Feltermens varians är sällan 

konstant, och för att undvika de problem som detta skapar kommer jag att använda 

mig av robusta medelfel vid varje regression i denna avhandling.  

4.2.2 Presentation av grundmodellen 

Följande grundmodell kommer att användas: 

                                                            

                                                     

( 1 ) 
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Varje fonds individuella flöde vid varje tidpunkt förklaras alltså av dess föregående 

tidsperiods avkastning, risk samt avgifter. Kategoriflöden, det vill säga in- och utflöden 

till fonder av samma typ (exempelvis strategimässigt), används som kontrollvariabel 

men mäts under samma tidsperiod som inflödet till fonden. Utöver dessa variabler 

tillkommer flera kontrollvariabler som diskuteras mera ingående i nästa kapitel. De 

flesta variabler i grundmodellen kommer att specificeras på olika sätt för att öka 

robustheten av mina resultat. De exakta definitionerna presenteras i datakapitlet.  

Jag använder mig av en fasteffektsmodell, vilket syns i och med att det existerar 

dummyvariabler för både tidsperioder och för varje individ i samplet. Clifford, 

Fulkerson & Jordan (2014) använder sig av en liknande modell som denna, de övriga 

tidigare undersökningarna som har gjorts har enbart inkluderat fasta-effekter för 

fondkategorier i stället för individuella fonder.  Jag anser att fasta-effekter på både 

fondnivå och per månad ger mera precisa estimeringsresultat eftersom variationer på 

kategorinivå fångas upp av variabeln för kategoriflöden. Inkluderandet av tidsdummyn 

varje månad fångar upp alla säsongsvariationer, vilket medför att både de 

säsongsvarierande fondflödena som rapporteras av Kamstra, Kramer och Levi (2015) 

samt effekten av olika finansiella kriser under tidsperioden fångas upp av dessa och 

förvränger därmed inte resultaten.  

4.2.3 Användning av interaktionstermer för att separera tidsperioder 

För att undersöka ifall determinanterna har förändrats kommer jag att använda mig av 

interaktionstermer mellan determinanterna och en dummy som markerar en senare 

tidsperiod. Jag skapar först en dummyvariabel som antar värdet 1 under den tidsperiod 

som jag antar att en förändring i determinanterna har skett, för den resterande 

tidsperioden antar variabeln värdet noll. I enlighet med motiveringen för den valda 

tidsperioden given i hypotesbildningskapitlet antar dummyvariabeln värdet 1 i varje 

månad från och med 1 januari 2007.  

Denna tidsperiodsdummy inkluderas sedan i grundmodellen, dessutom inkluderas en 

interaktionsterm mellan tidsperiodsdummyn och de förklarande variablerna för varje 

förklarande variabel i modellen. En interaktionsterm är alltså två förklarande variabler 

multiplicerat med varandra. Eftersom tidsperiodsdummyn antar värdet noll under 

basperioden så kommer också alla interaktionstermer att ha värdet noll under denna 
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period. Detta gör att för basperioden är regressionen densamma som om samplet skulle 

begränsas till att enbart inkludera basperioden.  

Under den senare tidsperioden där dummyvariabeln antar värdet 1 så visar 

interaktionstermerna hur mycket koefficienterna skiljer sig under denna period i 

jämförelse med basperioden. För att exempelvis tolka effekten av avkastning på 

fondflöden under den senare tidsperioden måste man addera ihop koefficienten för 

avkastning med koefficienten för interaktionstermen mellan avkastning och 

tidsperiodsdummyn. Om tidsperiodsdummyn inte är statistiskt signifikant så finns det 

ingen skillnad i hur avkastning påverkar fondflöden under de två tidsperioderna. 

Statistisk signifikans innebär att den förklarande variabeln har en annan effekt under 

den senare tidsperioden än under basperioden.  
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5 DATA 

Jag använder mig av månatligt data över amerikanska väldiversifierade aktiefonder 

som är öppna för allmänheten. Data är hämtat från databasen CRSP Mutual Fund 

Database som innehåller data för alla öppna fonder som funnits öppet tillgängliga på 

den amerikanska marknaden från 1962 framåt. Databasen innehåller bland annat data 

på fondernas namn, investeringsstil, avgiftsstruktur, innehav, total avkastning 

(inkluderat dividender), totala tillgångar samt dividender. Databasen inkluderar 

aktiefonder, obligationsfonder, samt penningsmarknadsfonder. Det är också möjligt att 

urskilja indexfonder och ETF:er.  

Databasen innehåller också historiska fonder som inte längre existerar, alltså är den 

utan snedvridning orsakad av enbart överlevande fonder (eng. survivorship-bias).  

Samplet innehåller dock två andra brister som kan påverka resultaten. Den första 

bristen är att fonder som har skapats genom en delning av en annan fond ”ärver” hela 

historiken av den ursprungliga fonden, vilket leder till att det finns samma historik i 

flera fonder före datumet för delningen. En annan snedvridning är orsakat av privata 

fonder som efter god prestation valt att marknadsföra sig öppet. Det är oftast enbart de 

privata fonder som klarat sig bra som övergått från att vara privata till att vara öppna, 

de som inte klarar sig bra fortsätter som privata eller lägger ner sin verksamhet. Elton, 

Gruber, och Blake (2001) undersöker kvaliteten på denna databas och visar att CRSP 

databasen inte är felfri. Under de tidsperioder då databasen rapporterar delvis 

månatlig och delvis kvartalsvis avkastning så förvrängs dessa avkastningar. Detta är 

problem förekommer dock enbart för fonderna före 1991, varefter avkastningarna 

rapporteras månatligen för alla fonder. Eftersom jag använder mig av månadsvist data 

kommer min tidsperiod att sträcka sig från 1991 till 2014, vilket medför att denna brist 

inte påverkar min undersökning.  

5.1 Sampelkonstruktion 

Jag begränsar mitt sampel till att enbart omfatta väldiversifierade aktiefonder med 

fokus på aktiemarknaden i USA. Detta görs också i så gott som alla tidigare 

undersökningar också. Motiveringen är att ifall även övriga aktiefonder skulle 

inkluderas så är det svårt att identifiera gemensamma faktorer som driver inflöden, då 

dessa långt kommer att drivas hur det går för specifika branscher eller länder vid en 

given tidpunkt. Därför lämnas alltså aktiefonder som fokuserar på andra länder bort, 
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och också aktiefonder som fokuserar på någon specifik sektor. Samma motivering 

håller också för räntefonder och obligationsfonder, dessa har andra faktorer som driver 

fondflödena och inkluderas därmed inte. Också passivt förvaltade fonder lämnas bort 

genom att ta bort de fonderna som är kategoriserade endera som indexfonder eller 

ETF:er.  

CRSP Mutual Fund Database rapportera fyra olika sätt att kategorisera fonderna. 

Databasen innehåller Lipper-kod av Thomson Reuters, klassificering av Strategic 

Insight samt även Wiesenberger’s klassifikation. Dessa varierar i hur exakt de 

definierar fondernas strategi, och existerar under olika tidsperioder. För att få 

kontinuitet i data har CRSP skapat en egen klassificeringskod kallad ”CRSP Objective 

Code”. Denna förändring i CRSPs databas är relativt ny, vilket gör att det inte går att 

använda samma klassifikationer som gjorts i tidigare undersökningar jag har refererat 

till och som använder sig av samma databas. Exempelvis Barber, Odean och Zheng 

(2005) nämner att de har tagit med fonder klassificerade som tillväxt (eng. growth) 

eller tillväxt och inkomst (eng. growth and income). På basis av detta har jag valt ut de 

klassificeringskoder jag använder mig av, presenterade i tabell 3.  

Tabell 3 Tabell over antalet fonder tillhörande respektive klassificeringskod från 1991 
framåt 

Fonder 1991 framåt  Kod Fullständigt namn Antal 

CRSP  EDYG Equity Domestic Style Growth 8290 

1991 - 2014  EDYB Equity Domestic Style Growth & Income 5185 

     

Lipper  CA Capital Appreciation Funds 675 

1998 - 2014  G Growth Funds 6311 

  GI Growth and Income Funds 4328 

     

Strategic Insight  AGG Equity USA Aggressive Growth 219 

1993 - 1998  GRO Equity USA Growth 972 

  GRI Equity USA Growth & Income 622 

  ING Equity USA Income & Growth 180 

     

Wiesenberger  G Growth 1 

1991 - 1993  LTG Long-Term Growth 94 

  MCG Maximum Capital Gains 18 

  GCI Growth and Current Income 57 

     

Unika fonder totalt    13475 
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Observera att alla fonder i mitt sampel har någondera av de två klassificeringskoderna 

skapade av CRSP, dvs. EDYG och EDYB. Förutom denna klassificeringskod har 

majoriteten också en klassificering gjord av någon eller flera av de tre andra parterna i 

tabellen.  

Efter att samplet har valts ut på basis av kategorikoder gallras samplet också enligt 

datatillgänglighet. I regressionerna med basmodellen begränsar jag samplet till att 

enbart inkludera de fonder för vilka det finns 12 eller flera månatliga observationer. Då 

riskjusterad avkastning används i regressionerna begränsas samplet till att enbart 

innehålla fonder med 60 eller flera observationer, som ett resultat av hur dessa 

riskjusterade avkastningar beräknas. Detta diskuteras mera utförligt i nästa kapitel. 

Tabell 3 visar enbart antalet fonder som har en klassificeringskod från 1991 framåt, 

men data kan ändå innehålla andra brister. Exempelvis kan data på avkastning, totala 

tillgångar eller avgifter saknas vilket gör att då regressioner körs med dessa variabler 

som förklarande variabler så faller observationerna ur samplet.  

5.2 Variabelkonstruktion 

I detta kapitel presenterar jag hur variablerna som används i den empiriska delen har 

konstruerats. Flera av variablerna definieras på olika sätt för att öka robustheten av 

resultaten, men grundspecifikationen av variablerna följer alltid tidigare forskning.  

5.2.1 Fondflöden 

I enlighet med tidigare forskning kommer jag att definiera fondflöden som fondens 

totala tillgångar minus totala tillgångarna under föregående period multiplicerat med 

avkastningen. Jag använder mig av relativa flöden, alltså kommer detta ännu att 

divideras med de totala tillgångarna. På detta sätt har fondflöden definierats i alla 

tidigare forskningar som använder sig av relativa flöden och som har presenterats i 

denna avhandling. Formeln för fondflöden ser alltså ut på följande sätt. 

          
                          

        
 

( 2 ) 
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Ett alternativ till denna specifikation är att använda sig av absoluta flöden, det vill säga 

dollarvärdet på in- och utflödena. Orsaken till att absoluta flöden inte tenderar att 

föredras framom relativa flöden är att de stora fonderna har väldigt stora absoluta 

flöden jämfört med små fonder. Detta kan snedvrida resultaten rejält ifall det finns 

stora variationer i fondstorlekar inom samplet. 

För att minimera risken för att resultaten drivs av extremvärden på in- och utflöden 

winsorerar jag flödesvariabeln. Winsorering betyder att observationerna i en viss 

percentil ersätts med det lägsta eller högsta värdet inom percentilen, beroende på i 

vilken ända av spektrumet observationen är. Winsorering används också av Goriaev, 

Nijman och Werker (2008) som winsorerar på en 0,5-% nivå samt Barber, Odean och 

Zheng (2005) som winsorerar på en 1-% nivå. En winsorering på en 1-% nivå betyder 

alltså att alla värden i den första percentilen ersätts med värdet på den första 

observationen inom percentilen, och alla observationer i den 99nde percentilen ersätts 

med den första observationen i den 99nde percentilen. Jag följer Goriaev, Nijman och 

Werker (2008) och winsorerar flödesvariabeln på en 0,5-% nivå.  

5.2.2 Avkastning 

I grundspecifikationen kommer jag utgå ifrån modellen baserad på råavkastning, det 

vill säga icke-riskjusterad avkastning. Detta används i ett flertal studier så som 

exempelvis Ippolito (1992) samt Sirri och Tufano (1998). De motiverar valet av icke-

riskjusterad avkastning med att det är den direkta avkastningen som oftast rapporteras 

åt potentiella investerare. Man kan därmed anta att det är denna avkastning som ofta 

fungerar som grund vid placeringsbeslut. 

Redan Gruber (1996) använder sig dock av andra mått på avkastning, han använder sig 

av Carhart’s faktormodell med fyra faktorer. Han motiverar valet med att investerare 

inte nödvändigtvis själva applicerar denna modell vid utvärderande av fonders 

prestation, men att de möjligtvis indirekt beaktar dessa faktorer då de bedömer en fond 

som helhet. Sensoy (2009) använder sig av flera olika mått på avkastning och 

konstaterar att riskjusterad avkastning ännu förklarar en del av variansen efter att 

råavkastning har beaktats.  

Eftersom avkastningen är den viktigaste enskilda faktorn som förklarar variationen i 

fondflöden så kommer jag att använda mig av ett flertal olika mått på tidigare 

avkastning. Jag följer Ippolito’s (1992) samt Sirri’s och Tufano’s (1998) resonemang 
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och kommer att använda mig av råavkastning, de vill säga den avkastning som 

rapporteras direkt av CRSP och som är beräknad på basis av att dividenderna är 

återinvesterade i fonden.  

Jag använder också Grubers (1996) resonemang om att placerare möjligtvis icke-

systematiskt korrigerar sin syn på fondens prestation på basis av övriga faktorer än 

icke-riskjusterad avkastning och konstruerar en variabel för marknadsjusterad 

avkastning. Barber, Odean och Zheng (2005) använder sig också av marknadsjusterad 

avkastning, och jag följer därmed deras definition av denna variabel. Marknadsjusterad 

avkastning definieras därmed som den månatliga avkastningen för fonden subtraherat 

med avkastningen för jämförelseindexet. Eftersom mitt sampel består av 

väldiversifierade amerikanska aktiefonder så använder jag mig av S & P 500 som 

jämförelseindex. På detta sätt gör jag antagandet att placerare inte enbart ser på 

råavkastningen, utan sätter fondens prestation i förhållande till övriga aktiemarknaden. 

För råavkastning kommer jag att konstruera variabler som motsvarar avkastningen 

över en 12-månaders period samt en 6-månaders period medan marknadsavkastning 

beräknas över en 6-månaders period.  

För att även beakta att det finns mer sofistikerade investerare kommer jag också att 

använda mig av faktormodeller för att definiera avkastning. Avkastningen definieras då 

så att enbart den del av avkastningen beaktas som inte förklaras genom fondens 

utsatthet för faktorerna i modellen. Den generella formeln är presenterad i formel 3. 

    
             ∑  ̂    ( 3 ) 

 

     står för fondens dividendjusterade avkastning i period t,     står för den riskfria 

räntan och   ̂ står för fondens utsatthet för faktorn   . Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) är den vanligaste faktormodellen som används i fondflödeslitteraturen. I 

CAPM existerar enbart en faktor, denna faktor är marknadsavkastningen subtraherat 

med den riskfria räntan. CAPM estimeras genom en regressions enligt formel 4. 

(        )                          

 

( 4 ) 
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I denna regression är det interceptet som är intressant, i CAPM regressionen brukar 

interceptet kallas för Jensen’s alfa. Jensen’s alfa representerar den avkastning som inte 

förklaras av modellen, i detta fall avkastningen som inte förklaras av fondens utsatthet 

för marknadsavkastningen. Jag definierar marknadsavkastningen som avkastningen på 

S & P 500 indexet för att vara konsekvent då även denna definition används för att 

beräkna den marknadsjusterade avkastningen. Som riskfri ränta använder jag mig av 

räntan på amerikanska statsobligationer med löptid på en månad. Samma definition av 

marknadsindex och riskfri ränta används också av exempelvis Gruber (1996).  

För att mäta varje fonds koefficient (    för marknadsavkastningen så subtraheras först 

den riskfria räntan från både fondens avkastning samt marknadsindexets avkastning. 

Sedan regresseras fondernas avkastning mot marknadsavkastningen. Till exempel Sirri 

och Tufano (1998) estimerar denna regression på basis av de senaste 60 månadernas 

avkastning, det vill säga på 5 års avkastning. Detta innebär att estimeringsprecision för 

koefficienterna prioriteras på bekostnad av att fonder som inte överlevt i fem år inte 

inkluderas i samplet. Denna regression körs alltså för varje fond och för varje månad 

från och med den sextionde månaden framåt. Detta innebär att alfa-koefficienten 

uppdateras varje månad, på basis av avkastningarna under de senaste 60 månaderna.  

En annan vanlig faktormodell är Fama-French’s trefaktormodell som förutom 

marknadsavkastningen även beaktar skillnaden i avkastning mellan stora samt små 

bolag och även skillnaden mellan bolag med högt bokföringsmässigt värde i relation till 

marknadsvärde (book-to-market värde) jämfört med bolag med lågt bokföringsmässigt 

värde i relation till marknadsvärde. Fama-French regressionen estimeras genom formel 

nummer 5. 

(        )                                               ( 5 ) 

 

Modellen har alltså CAPM regressionen som grund, men introducerar två nya faktorer. 

SMB är en variabel som innehåller skillnaden i avkastning på en likaviktad portfölj 

bestående av amerikanska småbolag och amerikanska storbolag. HML är skillnaden i 

avkastning på en likaviktad portfölj av amerikanska bolag med högt book-to-market 

värde och en portfölj med amerikanska bolag med lågt book-to-market värde. Dessa 

hämtar jag direkt ur Kenneth R. French’s Data Library, som är öppet tillgängligt på 
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nätet. Mera detaljerad information om hur dessa variabler har konstruerats finns också 

där.  

Båda dessa faktormodeller ger en bättre bild av fondens verkliga prestation i 

förhållande till den risk fonden tar. Dessa modeller används flitigt vid prissättning av 

tillgångar, men en tillsvidare öppen fråga är huruvida fondplacerare i allmänhet är 

tillräckligt sofistikerade investerare för att använda sig av dessa. 

Förutom att enbart inkludera ett av dessa mått på prestation kommer även denna 

variabel att kvadreras. Detta görs för att fånga effekten som har visats i tidigare 

forskning, att relationen mellan avkastning och utflöden inte är linjär. Exempelvis kan 

mycket dålig prestation leda till utflöden, medan dålig prestation inte gör det. Man kan 

också tänka sig att exceptionellt hög avkastning leder till högre inflöden än vad en linjär 

modell förutspår.  

Tidigare avkastning är som tidigare nämnts den viktigaste enskilda faktorn som driver 

fondflöden, och förväntningen är därmed att koefficienten för alla olika mått på 

tidigare prestation är positiv och både statistiskt och ekonomiskt signifikant. 

Förväntningen på interaktionstermen, det vill säga huruvida effekten av tidigare 

avkastning har förändrats över tiden, är att den är positiv. Jag förväntar mig dock en 

skillnad i hur dagens placerare reagerar på råavkastning och överavkastning enligt de 

båda faktormodellerna. Min tanke är att dagens investerare är mera medvetna om 

fondförvaltarens skicklighet, och är enbart beredda att investera i dessa aktiva fonder 

ifall de presterar bra. Dagens placerare i dessa fonder är eventuellt mera sofistikerade 

än tidigare, och lägger därmed en större vikt vid den riskjusterade avkastningen än vad 

som har gjorts tidigare. Jag förväntar mig därmed att interaktionstermen är positiv och 

signifikant för avkastningen från faktormodellerna, medan avkastningen mätt på andra 

sätt i medeltal är positiv men inte signifikant.  

5.2.3 Avgifter 

CRSP-databasen innehåller information om varje fonds teckningsavgift, 

försäljningsavgift, förvaltningsavgift, marknadsföringsavgift samt total kostnad. 

Teckningsavgifter är en procentuell avgift av den investerade summan som uppbärs då 

en fondandel köps, medan försäljningsavgift är motsvarande avgift som uppbärs då 

fonden säljs. Förvaltningsavgift är en årlig procentuell avgift som fondförvaltaren 

uppbär som baserar sig på de totala tillgångarna i fonden. Marknadsföringsavgifter, 
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eller så kallade 12b1-avgifter är en skild avgift som fonden uppbär och som går direkt 

till marknadsföring av fonden. Total kostnad är förhållandet mellan fondens totala 

utgifter och fondens storlek, vilket mäts årligen i samband med att bokslutet 

publiceras.  

Tecknings- och försäljningsavgifterna är svåra att modellera i en paneldataregression 

med fasta effekter. Ett problem är att de ofta är av samma storlek, vilket gör att båda 

två variablerna inte kan inkluderas eftersom det orsakar multikollinearitet. I tidigare 

forskning som inte har använt sig av fasteffektsmodellen så har enbart 

teckningsavgiften inkluderats, eftersom den anses mera relevant. Detta är på grund av 

att försäljningsavgiften ofta inte uppbärs ifall placeraren inte säljer sin fondandel inom 

en viss tidsperiod. Clifford, Fulkerson och Jordan (2014) lyfter fram en annan viktig 

observation gällande paneldatametoden och dess applikation av modellen för fasta 

effekter på fondflöden. Eftersom fonders avgifter inte uppdateras särskilt ofta, för 

majoriteten av alla fonder är dessa konstanta varje år, så kommer effekten att försvinna 

som en följd av modellen för fasta effekter. Modellen innehåller dummyvariabler för 

varje individ, och ifall det finns en variabel som har samma värde varje månad leder 

detta till perfekt multikollinearitet. Ifall samplet innehåller ett flertal förändringar i 

avgifterna så kan det gå att inkludera teckningsavgiftsvariabeln, men i mitt fall går det 

inte.  

Sirri och Tufano (1998) valde att konstruera en variabel för totala avgifter genom att 

amortera teckningsavgiften över 7 år och addera denna kostnad till variabeln för totala 

kostnader. De motiverar detta med att placerare i medeltal håller sina fondinnehav i 7 

år, så placerarna kan uppleva att teckningsavgiften uppbärs jämt under denna 

tidsperiod även om det är frågan om en engångavgift. Jag konstruerar variabeln för 

totala avgifter genom att addera 1/7 av teckningsavgiften till totala kostnader.  

Resultaten av Barber, Odean och Zheng (2005) samt Goriaev, Nijman och Werker 

(2008) tyder på att marknadsföringsavgifter mätt som 12b1-avgifter har förändrats från 

att ha en positiv inverkan på flöden under 1990-talet till en negativ inverkan under 

2000-talet. Därmed anser jag att det är intressant att se ifall jag lyckas replikera detta 

resultat. Eftersom 12b1 avgiften är inkluderad i variabeln för totala avgifter så kommer 

jag i stället inkludera variabeln för förvaltningsavgifter i de regressioner där 12b1 

avgiften används. 
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Förvaltningsavgiften rapporteras i CRSP som den uppbärda avgiften i förhållandet till 

fondens storlek. Denna post korrigeras också med återbetalningar som fonderna ger åt 

fondandelsinnehavarna. Detta gör att avgiften ibland är negativ, och har väldigt höga 

extremvärden. Jag har därför valt att winsorera förvaltningsavgiften på en 0,5-% nivå. 

Förväntningen är att totala avgifter har ett positivt förtecken eftersom denna variabel 

innehåller marknadsföringsavgiften som har visat sig vara den viktigaste avgiften för 

fondflöden. Denna variabel behöver dock inte vara statistiskt signifikant. Det finns 

ingen orsak att anta att effekten av den totala avgiften har ändrats i den senare 

tidsperioden eftersom den består av två olika avgifter som drar fondflödena åt olika 

håll.  

Marknadsföringsavgiften torde ha en positiv inverkan på fondflöden under den första 

perioden, men interaktionstermen torde vara negativ och större än värdet på variabeln 

för marknadsföringsavgiften. Detta skulle betyda att marknadsföringsavgiften har gått 

från att leda till inflöden till att orsaka utflöden, så som resultaten av både Barber, 

Odean och Zheng (2005) samt Goriaev, Nijman och Werker (2008) påstår.  

Förvaltningsavgiften förväntas ha ett negativt förtecken, eftersom den inte hämtar 

något mervärde åt placerare. Interaktionstermen förväntas ha ett positivt förtecken 

som ett tecken på att förvaltningsavgiften är ännu mindre viktig för placerare nu än vad 

den varit tidigare. Detta skulle stöda min hypotes om att de placerare som är kvar är 

nonchalant inställda till fondernas avgiftsstruktur och mera fokuserade på fondernas 

prestation efter avgifter.  

5.2.4 Övriga variabler 

I detta kapitel presenteras kort hur de övriga variablerna som används i en eller flera 

regressioner har definierats. 

Storlek: Fondens storlek definieras som den naturliga logaritmen av fondens totala 

tillgångar. Enligt tidigare forskning har små fonder de största relativa inflödena, vilket 

gör att min förväntning är att förtecknet för storleksvariabeln är negativ. 

Interaktionstermen förväntas ha ett positivt förtecken vilket skulle tyda på att 

placerarna under den senare tidsperioden föredrar stora etablerade fonder som bevisat 

sin prestationsförmåga framom nya mindre fonder. 
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Ålder: Fondens ålder definieras som logaritmen av antalet månader som passerat 

sedan fonden först öppnades för investeringar från allmänheten. Det förväntade 

förtecknet enligt tidigare forskning är negativt, eftersom inflöden främst dras till nya 

fonder framom de redan etablerade. Jag ser ingen orsak att anta att effekten av fondens 

ålder skulle ha förändrats mellan tidsperioderna.  

Fondbolagsstorlek: Fondbolagetsstorlek har beräknats som den naturliga 

logaritmen av de sammansatta tillgångarna för varje fond inom fondbolaget, baserat på 

hela CRSP samplet och inte enbart de fonder som ingår i mitt slutliga sampel. Det 

förväntade förtecknet är positivt, eftersom det enligt tidigare forskning finns 

signifikanta spill-over effekter och skalfördelar inom fondbranschen. Stora fondbolag 

kan exempelvis erbjuda bättre service samt extra tjänster så som byte av fonder inom 

bolaget utan tecknings- och försäljningsavgifter. Det förväntade förtecknet på 

interaktionstermen är positivt, vilket kan vara ett resultat av ökat tjänsteutbud samt 

effektivt varumärkesbygge.  Ifall förtecknet är negativt och signifikant tyder det på att 

dagens placerare inte lägger stor vikt vid dessa tjänster, utan i stället fokuserar mera på 

de individuella fondernas prestation.  

Kategoriflöden: Kategoriflöden definieras som det totala flödet till alla fonder med 

samma klassifikationskod. För att konstruera denna variabel så precist som möjligt 

använder jag mig först av den klassificeringskod som är mest specifik, det vill säga den 

klassificeringskod som innehåller minsta antalet observationer. De olika 

klassificeringskoderna och antalet observationer i varje grupp presenterades i tabell 3. 

Jag utesluter dock Weissenbergkoderna eftersom antalet observationer inom denna 

grupp är väldigt låg. Om en fond till exempel både har en Lipperkod samt en Strategic-

Insight-kod så används Strategic-Insight-koden för att konstruera kategoriflöden, 

eftersom det finns färre fonder med denna kod. Det finns minst antal fonder med 

Weissenbergkoder, näst minst med Strategic-Insight-kod och lika många fonder med 

Lipperkod och CRSP Obejctive Code. På detta sätt konstrueras nio olika fondkategorier. 

Formeln för beräkning av kategoriflöden är alltså densamma som formeln för 

fondflöden till individuella fonder, dock används de totala tillgångarna och den 

sammanlagda avkastningen inom fondkategorin som grund för beräkningen. Formeln 

är presenterad som nummer 6. 



46 

 

 

                  
                                

          
 

( 6 ) 

 

Först summeras alltså de totala tillgångarna för varje individuell fond ihop till en 

gemensam variabel för varje fondkategori. Sedan multipliceras varje individuell fonds 

avkastning med föregående månads totala tillgångar, för att få ökningen i tillgångar 

som skett som ett resultat av avkastningen på de redan existerande tillgångarna. Detta 

summeras sedan ihop till en variabel inom varje kategori. Därefter subtraheras 

ökningen av de totala tillgångarna som beror på förgående periods avkastning från de 

totala tillgångarna per kategori, detta sätts sedan i relation till de totala tillgångarna 

inom kategorin i föregående månad. För att minska på effekten av extremvärden 

winsorerar jag också denna flödesvariabel på en 0,5-% nivå, vilket också görs för 

fondflödena till de individuella fonderna.  

Det förväntade förtecknet är positivt i enlighet med tidigare forskning. 

Interaktionstermens förtecken förväntas vara negativt vilket kan förklaras med att 

mera sofistikerade placerare inte fokuserar på en specifik kategori av fonder, utan 

placeringsbeslut görs utifrån andra faktorer så som risk- och avgiftsjusterad prestation.  

VIX: Som ett mått på allmänt investerarsentiment och också som en samlande variabel 

för makroekonomiska förändringar använder jag mig av den underförstådda 

volatiliteten av S & P 500 beräknad på basis av optionsprissättningsmodeller. Den 

underförstådda volatiliteten är alltså den volatilitet som placerare förutspår, beräknad 

som den volatilitet som gör att Black & Scholes modellen för optionsprissättning är 

korrekt givet aktiepris och optionspris. Då investerare förväntar sig hög volatilitet på 

marknaden så kommer VIX indexet att öka, och ifall investerarnas farhågor visar sig 

vara befogade så leder det sannolikt till en nedgång av S & P 500 indexet. Det finns 

alltså en negativ korrelation mellan VIX indexet och avkastningen på S & P 500. 

Förhållandet visas grafiskt i figur 4. Det negativa förhållandet mellan marknaden och 

VIX indexet syns tydligaste i de fall då VIX indexet stiger snabbt, exempelvis just innan 

den största kollapsen av S & P 500 under finanskrisen år 2009.  
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Figur 4 VIX indexet i förhållande till utvecklingen av S & P 500 Total Return index 

 

Denna variabel används inte i tidigare forskning, utan i tidigare undersökningar antas 

att all makroekonomisk variation fångas upp av variabeln för kategoriflöden. Det 

förväntade förtecknet för denna variabel är negativt, eftersom högre volatilitet leder till 

utflöden från aktiefonder överlag. Interaktionstermens förtecken förväntas vara 

negativt, vilket skulle tyda på att dagens placerare lägger större vikt vid förväntad 

marknadsvolatilitet då det väljer att placera i aktiefonder än vad placerare tidigare har 

gjort.  

Risk: Fondens risk definieras som standardavvikelsen på avkastningen under de 

föregående 12 månaderna. I det fall att avkastningen i regressionen är baserad på 

enbart 6 månaders avkastning, så definieras också risken som standardavvikelsen 

under de föregående 6 månaderna. Enligt ett flertal tidigare undersökningar är risken 

mätt som standardavvikelse inte en signifikant determinant, dock beror det på hur 

tidigare avkastning har definierats. Goriaev, Nijman och Werker (2008) visar att risken 

före år 2000 ledde till utflöden, men efter år 2000 var variabeln inte längre statistiskt 

signifikant. Min förväntning är därmed att variabeln har ett negativt förtecken, medan 

interaktionstermen har ett positivt förtecken.  Eftersom risken redan har beaktats i 

avkastningen då den definieras på basis av faktormodellerna så inkluderas 

standardavvikelse inte i dessa regressionsmodeller. Det finns ingen teoretisk grund till 

att standardavvikelse skulle påverka fondflödena då riskjusterad avkastning beaktas.  
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Tabell 4 Förteckning över variabler, deras definition och kortnamn samt förväntade förtecken

Variabel Kortnamn Definition Källa 
Förväntat 
förtecken 

Förväntat 
förtecken på 
interaktionstermen 

In- och utflöden Flöde 

 

CRSP 
 

 

     
 

Avkastning 
   

 

 
Råavkastning 

Ret12 
Ret6 Total avkastning föregående 6 och 12 månader  CRSP + 

+ 

 
Marknadsjusterad avkastning mRet Total avkastning–S & P 500 avkastning  CRSP, Yahoo + 

 
+ 

 
Jensen's alfa CAPM Alfa från CAPM regression CRSP, K. French + 

 
+ 

 
Fama-French alfa FF3 Alfa från trefaktormodellen CRSP, K. French + 

 
 

+ 

 
Kvadrerad avkastning qRet Den aktuella avkastningen kvadrerad CRSP + + 

Avgifter 
    

 

 
Totala avgifter TotAvg Totala Kostnader + 1/7*Teckningsavgift CRSP + Oförändrat 

 
12b1-avgift 12b1 Marknadsföringsavgiften CRSP + - 

 
Förvaltningsavgift Förvalt Förvaltningsavgiften CRSP - + 

Övriga variabler 
    

 

 
Storlek TNA Logaritmen av totala tillgångar CRSP - + 

 
Ålder Ålder Log av månader sedan första försäljningsdag CRSP - Oförändrat 

 
Fondbolagsstorlek FBStorlek 

Totala tillgångar av alla fonder inom samma 
bolag CRSP + 

 
+ 

 
Kategoriflöden Katflöde Totala flöden till fonder inom samma kategori CRSP + 

 
- 

 
VIX VIX 

Underförstådda volatiliteten baserat på 
optioner baserade på S & P 500 Yahoo - 

 
- 

 
Risk Sd 

Avkastningens standardavvikelse över 12 eller 6 
månader CRSP - 

 
+ 

𝑇𝑁𝐴𝑖  𝑡   𝑇𝑁𝐴𝑖  𝑡       𝑅𝑖  𝑡 

𝑇𝑁𝐴𝑖  𝑡  
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5.3 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel presenteras en översikt av de konstruerade variablerna, samt antalet 

observationer och mängden fonder som existerar i mitt sampel. Både som ett resultat 

av att datatillgängligheten hela tiden blir bättre och som ett resultat av organisk tillväxt 

så ökar antalet fonder med tiden i mitt sampel. Figur 5 visar en graf över hur mängden 

fonder i samplet har ökat med tiden. Figuren visar alltså det totala antalet fonder som 

har en observation på fondflöde i en given månad. Ur figuren syns tydligt att antalet 

observationer minskar drastiskt under år 1998, mer specifikt i september 1998. Detta 

kan vara orsakat av ett av de största börsrasen för Dow Jones Industrial indexet, som 

ett resultat av oroligheter i både Ryssland och Nordkorea. Dock är det osannolikt att en 

så pass stor andel av fonderna i samplet har avslutat sin verksamhet på grund av detta. 

Minskningen i antalet observationer är högst antagligen orsakat av en förändring av 

klassificeringen av fonder vid denna tidpunkt. September 1998 är den sista månad för 

vilken Strategic Insight klassificeringskoder rapporteras, varefter enbart Lipper- och 

CRSP-klassificeringskoder rapporteras. Dessa överensstämmer tydligen inte 

fullständigt, vilket leder till att fonder utesluts. Det syns heller ingen effekt av den 

senaste finanskrisen på antalet fonder, förutom en kraftig ökning i antalet just innan 

krisens värsta skeden. Intressant att notera är hur många fondobservationer mina två 

valda tidsperioder innehåller. Eftersom antalet fonder har vuxit så kraftigt efter 

01.01.2007, så finns det de facto betydligt flera observationer under den senare 

tidsperioden än under den tidigare.  
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Figur 5 Graf over antalet unika fonder med observationer ett givet datum 

 

I tabell 5 är den deskriptiva statistiken för varje variabel presenterad. Antalet 

observationer per variabel, presenterad i ”n”-kolumnen, ger en bild av datakvalitén. Det 

finns alltså 804 689 månadsobservationer på fondflöden, efter att fonderna med 

mindre än 12 månadsobservationer har tagits bort. Skillnaden i antalet observationer 

mellan flöden och avkastning beror på att flöden enbart beräknas på basis av 

föregående periods avkastning medan avkastningsvariablerna behöver flera 

observationer. Ret12, det vill säga avkastningen över de 12 senaste månaderna, har 

därför färre antal observationer än Ret6 och mRet som ju är baserade på avkastningen 

de senaste 6 månaderna. CAPM och FF3 har betydligt färre observationer eftersom de 

kräver att fonden har en avkastningshistorik under de föregående 60 månaderna. 

Gällande de övriga variablerna är datatillgängligheten relativt god, dock saknas 

uppgifter på förvaltningsavgifter och marknadsföringsavgifter för närmare 10 % av alla 

månadsobservationer.  
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Tabell 5 Deskriptiv statistik för alla förklarande variabler 

Variabel n  ̅   Min Q2 Median Q4 Max Skevhet Kurtosis 

Flöde 804689 0,011 0,052 -0,07 -0,02 0,00 0,02 0,16 1,32 4,88 

Ret12 650264 0,091 0,189 -0,90 0,02 0,12 0,20 2,34 -0,57 4,82 

Ret6 744476 0,046 0,131 -0,79 -0,01 0,06 0,12 1,76 -0,67 6,15 

mRet 744476 -0,008 0,054 -0,71 -0,03 -0,01 0,01 1,69 1,02 28,11 

CAPM 271568 -0,001 0,002 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,46 16,11 

FF3 271568 -0,001 0,002 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,92 20,05 

TotAvg 720815 0,014 0,011 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 -0,63 2,31 

12b1 718503 0,004 0,004 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,70 2,07 

Förvalt 709094 -0,073 2,327 -15,72 0,11 0,51 0,71 1,30 -5,04 30,44 

TNA 797466 2,957 2,682 -6,91 1,19 3,16 4,89 11,22 -0,22 2,51 

Ålder 804450 3,964 0,973 0,00 3,37 4,06 4,63 6,99 -0,41 3,78 

FBStorlek 803221 10,482 2,742 -2,30 9,14 10,98 12,15 14,95 -0,95 3,98 

Katflöde 804689 0,011 0,0189 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,07 1,71 6,01 

VIX 804689 20,603 8,660 10,42 14,34 18,11 24,06 59,89 1,82 7,14 

Sd12 650264 0,039 0,20 0,00 0,03 0,04 0,05 0,27 1.35 6.89 

Sd6 744677 0,034 0,20 0,00 0,02 0,03 0,04 0,34 1,57 7,98 

 

Det kan tyckas vara märkligt att de flesta variabler innehåller negativa observationer, 

främst då det gäller avgifter och fondstorlekar. Detta är ett resultat av att CRSP 

rapporterar de faktiska avgifterna som uppburits av placerarna, så ifall de av någon 

orsak fått återbetalningar av avgifter som betalats tidigare så kan avgiften för vissa 

perioder vara negativ. Negativa storleksvariabler uppkommer då fondens eller 

fondbolagets totala skulder är större än de totala tillgångarna. Förvaltningsavgiften och 

VIX-indexet är de variabler med störst standardavvikelse vilket gör att dessa eventuellt 

borde transformeras så att extremvärden inte påverkar resultaten. Skevhet och kurtosis 

visar hur variablerna är fördelade, skevhet mäter huruvida fördelningen av 

observationer lutar åt något håll medan kurtosis är ett mått på hur stor del av 

observationerna ligger ute i ändorna av fördelningen. En normalfördelning har noll 

skevhet, eftersom den inte lutar mera åt något håll, och tre i kurtosis. På basis av detta 

är det tydligt att variablerna i samplet inte är normalfördelade.   

I tabell 6 presenteras korrelationerna mellan alla variabler i samplet. En positiv 

korrelation betyder att då variabeln ökar med en enhet, så stiger den andra variabeln i 

medeltal också (ceteris paribus). Förhållandet mellan variablerna går alltså att förutspå 

på basis av en korrelationstabell, men det är inget statistiskt test och bör därför inte 

fungera som undersökningsunderlag. Orsaken till att tabellen rapporteras är att ifall 

korrelationen är väldigt nära 1 så finns det orsak att tro att multikollinearitet kan vara 
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ett problem vid regressionsanalys. Vid perfekt multikollinearitet är korrelationen lika 

med 1, vilket betyder att variablerna är någon sorts linjär kombination av samma 

variabel. Ur tabellen syns att avkastningarna korrelerar högt med de kvadrerade 

avkastningarna, men eftersom de kvadrerade avkastningarna inte är ett resultat av en 

linjär transformering av avkastningarna så är detta inget problem i regressionerna. Den 

negativa korrelationen mellan faktoravkastningarna och deras kvadrerade motparter 

ter sig eventuellt udda vid första anblick. Detta är dock ett resultat av att 

avkastningarna i medeltal är negativa, och då de kvadreras så försvinner minustecknet. 

Detta betyder att då avkastningen är väldigt låg (negativ) så är ändå den kvadrerade 

avkastningen hög, vilket leder till negativ korrelation.  

Andra höga korrelationer är mellan standardavvikelsen och VIX-indexet, samt mellan 

både dessa variabler och den icke-riskjusterade avkastningen. Dessa korrelationer rör 

sig dock inom intervallen 0,4-0,55, vilket inte torde vara högt nog för att kräva några 

åtgärder. Den högsta korrelationen är mellan standardavvikelsen över de förgående 12 

månaderna och standardavvikelsen över de föregående 6 månaderna, dessa används 

dock aldrig i samma regression, så det orsakar inga problem.
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Tabell 6 Tabell over korrelationskoefficienterna mellan alla variabler 

 

 Flöde Ret12 Ret6 mRet CAPM FF3 qRet12 qRet6 qmRet qCAPM qFF3 TotAvg 12b1 Förvalt TNA Ålder FBStorlek Katflöde VIX Sd12 

Flöde 1,00                    

Ret12 0,07 1,00                   

Ret6 0,06 0,65 1,00                  

mRet 0,11 0,23 0,38 1,00                 

CAPM 0,18 0,08 0,06 0,25 1,00                

FF3 0,19 0,05 0,04 0,23 0,81 1,00               

qRet12 0,06 0,23 0,01 0,17 0,09 0,12 1,00              

qRet6 0,02 -0,23 0,02 0,16 0,06 0,09 0,45 1,00             

qmRet 0,03 -0,02 0,01 0,14 -0,03 0,00 0,34 0,45 1,00            

qCAPM 0,01 -0,03 -0,02 -0,06 -0,27 0,00 0,03 0,06 -0,03 1,00           

qFF3 0,00 -0,05 -0,03 -0,07 -0,31 -0,37 0,03 0,03 0,14 -0,31 1,00          

TotAvg -0,05 -0,04 -0,03 -0,01 -0,12 -0,12 0,04 0,02 0,08 -0,12 0,13 1,00         

12b1 -0,02 -0,06 -0,04 -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,01 0,00 -0,10 0,00 0,53 1,00        

Förvalt -0,06 0,04 0,02 0,01 0,13 0,13 -0,01 -0,02 -0,01 0,13 -0,21 0,15 0,02 1,00       

TNA -0,04 0,14 0,09 0,03 0,24 0,25 0,01 -0,03 -0,01 0,24 -0,06 -0,05 -0,17 0,34 1,00      

Ålder -0,27 0,13 0,08 0,01 -0,02 0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,02 0,01 0,14 -0,02 0,29 0,45 1,00     

FBStorlek -0,01 0,08 0,05 0,01 0,08 0,08 -0,05 -0,04 -0,08 0,07 -0,15 -0,26 0,08 -0,03 0,15 0,07 1,00    

Katflöde 0,02 0,10 0,05 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,04 0,01 -0,05 1,00   

VIX -0,01 -0,55 -0,57 0,00 0,06 0,13 0,24 0,42 0,08 0,06 -0,03 -0,03 0,01 -0,07 -0,09 -0,10 0,00 -0,12 1,00  

Sd12 -0,04 -0,46 -0,14 0,06 0,01 0,01 0,09 0,26 0,48 0,20 0,01 0,09 0,09 0,02 -0,02 -0,07 -0,05 -0,07 0,55 1,00 

Sd6 -0,03 -0,44 -0,42 0,02 0,01 0,07 0,07 0,25 0,28 0,19 0,01 0,08 0,09 0,02 -0,01 -0,05 -0,05 -0,07 0,57 0,78 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från olika regressioner som gjorts för att kunna 

uppfylla avhandlingens syfte. I detta kapitel kommenteras resultaten enbart ytligt så att 

läsaren hänger med i vilket syfte varje regression har körts. En mera utförlig analys om 

vad resultaten innebär och en diskussion om varför resultatet ser ut som det gör utförs i 

följande kapitel. Först rapporteras koefficienten för den förklarande variabeln, och 

under denna syns t-värde inom parentes medan antalet asteriskar markerar den 

statistiska signifikansnivån. Nollhypotesen är alltså att lutningskoefficienten är lika 

med noll, vilket betyder att variabeln inte påverkar fondflöden. Ifall det finns en 

asterisk betyder det att det med en viss sannolikhet går att förkasta nollhypotesen. 

Detta sätt att presentera resultaten följs genom hela avhandlingen.  

Till först utförs basregressioner för att fastställa vilka determinanterna är då hela 

samplet undersöks. Dessa basregressioner ger en god utgångspunkt i förklarandet av 

vilka determinanterna för fondflöden är, och visar dessutom att mina resultat är i linje 

med tidigare forskning. Efter dessa presenteras resultat från regressioner som 

undersöker förändringarna i determinanter mellan tidsperioder och till slut jämförs 

även determinanterna för in- och utflöden skilt var för sig.  

Tabell 7 Resultat från basregressionen med varierande definition av avkastning  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

fondflöden, beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen 

subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som icke-

riskjusterad avkastning under senaste 12 månader i regression 1 (Ret12), icke-riskjusterad 

avkastning under senaste 6 månader i regression 2 (Ret6), marknadsjusterad avkastning 

senaste 6 månader i regression 3 (mRet), CAPM alfa i regression 4 (CAPM) och Fama-French 

alfa i regression 5 (FF3). Vidare är total avgift (TotAvg) definierat enligt Sirri och Tufano (1998) 

som fondens totala kostnader i relation till totala tillgångar plus en sjundedel av 

teckningsavgiften, fondens storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala 

tillgångar, fondbolagets storlek (FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, 

ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden (Katflöde) 

är de totala flödena till fonder med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är 

mätt som standardavvikelse av avkastningen under senaste 12 månader i regression 1 och 

senaste 6 månader i regression 2 och 3.  
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 Flöde (1) 

Ret12 

Flöde (2) 

Ret6 

Flöde (3) 

mRet 

Flöde (4) 

CAPM 

Flöde (5) 

FF3 

              0.094 0.106 0.106 3.142 3.814 

 (35.14)*** (33.91)*** (32.82)*** (25.65)*** (26.85)*** 

          -0.025 -0.018 -0.019 -0.057 -0.045 

 (1.24) (0.78) (0.78) (2.49)** (1.64) 

       -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 

 (12.76)*** (13.92)*** (13.87)*** (11.71)*** (12.24)*** 

             0.001 0.001 0.001 -0.000 -0.001 

 (1.26) (1.61) (1.64) (0.40) (1.07) 

         -0.022 -0.022 -0.022 -0.017 -0.014 

 (30.17)*** (36.80)*** (36.77)*** (7.18)*** (5.97)*** 

          0.031 0.040 0.042 0.058 0.039 

 (4.13)*** (5.29)*** (5.61)*** (6.71)*** (4.52)*** 

      0.001 -0.026 -0.037   

 (0.06) (2.24)** (3.15)***   

Konstant 0.071 0.104 0.103 0.098 0.088 

 (13.45)*** (20.34)*** (20.07)*** (8.84)*** (7.47)*** 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

      

R
2
 0.08 0.09 0.09 0.05 0.05 

N 587 801 654 826 654 826 252 599 252 599 

Antal fonder 10 184 10 313 10 313 5 103 5 103 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 

 

Resultatet från basregressionen presenterat i tabell 7 visar förväntade förtecken på alla 

determinanter, med några undantag. Undantaget är risken i regression 1 då 

avkastningen definieras som råavkastning över 12 månader, samt fondbolagets storlek 

då avkastningen definieras med hjälp av CAPM och FF3 i regression 4 och 5. Dock är 

koefficienterna för fondbolagets storlek väldigt små i dessa modeller, det vill säga nära 

noll i medeltal. Därmed är det förståeligt att koefficienten i några fall har motsatt 

förtecken än i de övriga regressionerna. Det mest överraskande resultatet är att 

fondbolagets storlek inte är en statistiskt signifikant determinant i regressionerna. Att 

detta resultat skiljer sig från tidigare forskning är högst antagligen ett resultat av 

användingen av en annorlunda metod.1 Standardavvikelserna på avkastningarna har 

                                                        

1 Ifall regressionerna körs utan fasta effekter för varje månad så är alla förtecknen enligt förväntningarna, 

samt alla förklarande variabler statistiskt signifikanta förutom total avgift. 
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inte inkluderats som variabeler i regressionerna som innehåller riskjusterad avkastning 

eftersom det inte finns någon orsak att inkludera två olika mått på risk i modellen.2 

Det är intressant att notera hur liten skillnad det är mellan regressionerna 2 och 3, det 

vill säga mellan regressionen med marknadsjusterade avkastningen och regressionen 

med 6 månaders ojusterad avkastning. 3 Observera skillnaden i antalet observationer 

samt antal fonder som är inkluderade i de olika regressionerna. Eftersom 

faktormodellerna beräknas på de senaste 60 månadernas avkastning så begränsas 

samplet rejält, eftersom det krävs ett minimum på 60 observationer på avkastningen 

för att fonden skall vara inkluderad i samplet. I de övriga regressionerna är samplet 

begränsat till de fonder som har 12 eller fler observationer på fondflöden.4  

För att bredda på förståelsen för vilka determinanterna för fondflöden är utförs även en 

utvidgad basregression. I denna regression delas först avkastningen upp i två variabler, 

både avkastningen och avkastningen i kvadrat rapporteras. Detta torde fånga upp 

effekten av det icke-linjära förhållandet mellan fondflöden och avkastning som har 

rapporterats i ett flertal tidigare undersökningar. Förutom detta delas också den totala 

avgiften upp i två delar, nämligen marknadsföringsavgiften samt förvaltningsavgiften. 

Resultaten för dessa regressioner presenteras i tabell 8.  

 

Tabell 8 Resultat från utvidgade basregressioner  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

fondflöden, beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen 

subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som icke-

                                                        

2 Ifall standardavvikelsen inkluderas i regressionerna med riskjusterad avkastning är koefficienten i 

medeltal negativ, men de övriga determinanterna påverkas inte i nämnvärd utsträckning. 

3 Väldigt liknande resultat fås också mellan regressionen med icke-riskjusterad avkastning över de 

föregående 12 månaderna och en regression med den marknadsjusterade avkastningen under de 

föregående 12 månaderna. 

4 Ifall också de övriga regressionerna begränsas till att enbart utföras på fonder med 60 eller fler 

observationer är resultatet oförändrat, förutom att den totala avgiften är statistiskt signifikant och negativ i 

alla tre regressioner.  
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riskjusterad avkastning under senaste 12 månader i regression 1, icke-riskjusterad avkastning 

under senaste 6 månader i regression 2, marknadsjusterad avkastning senaste 6 månader i 

regression 3, CAPM alfa i regression 4 och Fama-French alfa i regression 5. Dessutom är 

avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qRet. Vidare är marknadsföringsavgifterna 

(12b1) inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens storlek (TNA) är det 

logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek (FBstorlek) är logaritmen 

av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på 

marknaden, kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder med samma 

kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse av 

avkastningen under senaste 12 månader i regression 1 och senaste 6 månader i regression 2 och 

3. 

 Flöde (1) 

Ret12 

Flöde (2) 

Ret6 

Flöde (3) 

mRet 

Flöde (4) 

CAPM 

Flöde (5) 

FF3 

              0.097 0.107 0.106 3.189 4.030 

 (31.37)*** (31.72)*** (34.44)*** (26.03)*** (29.06)*** 

        -0.007 -0.003 -0.001 63.863 104.814 

 (1.66)* (0.63) (0.11) (2.80)*** (3.78)*** 

        0.547 1.084 1.085 -0.183 -0.458 

 (0.94) (1.61) (1.62) (0.23) (0.59) 

           -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.001 

 (0.74) (0.53) (0.50) (0.03) (0.79) 

       -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 

 (12.43)*** (13.68)*** (13.65)*** (11.47)*** (12.04)*** 

             0.001 0.001 0.001 -0.000 -0.001 

 (1.08) (1.43) (1.46) (0.36) (0.83) 

         -0.022 -0.023 -0.023 -0.016 -0.014 

 (29.35)*** (36.28)*** (36.25)*** (7.17)*** (6.15)*** 

          0.031 0.040 0.042 0.058 0.039 

 (4.23)*** (5.31)*** (5.61)*** (6.71)*** (4.51)*** 

      0.009 -0.026 -0.038   

 (0.45) (2.19)** (3.24)***   

Konstant 0.069 0.102 0.101 0.098 0.088 

 (12.05)*** (17.96)*** (17.73)*** (8.82)*** (7.54)*** 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

      

R
2
 0.08 0.09 0.09 0.05 0.05 

N 580 268 644 788 644 788 250 323 250 323 

Antalet fonder 9850 9973 9973 5017 5017 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 
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I resultaten presenterade i tabell 8 syns en tydlig skillnad mellan de regressioner i vilka 

avkastningen är baserad på icke-riskjusterad avkastning och de två regressionerna i 

vilka avkastningen baseras på faktormodeller. Den kvadrerade avkastningen i 

faktormodellerna har en väldigt stor inverkan på fondflöden, vilket tyder på att de 

fonder som har väldigt höga avkastningar får inflöden som inte följer en linjär 

fördelning. Koefficienterna för kvadrerad avkastning i de icke-riskjusterade modellerna 

är inte statistiskt signifikant, vilket tyder på att förhållandet mellan icke-riskjusterad 

avkastning och fondflöden är linjär. Ett undantag är regression 1 med föregående 12 

månaders avkastning, där den kvadrerade avkastningen är negativ och statistiskt 

signifikant på en 10-% nivå. Det finns ingen logisk förklaring till varför fondflöden 

skulle vara avtagande vid väldigt höga avkastningar, och detta negativa förtecken kan 

mycket väl vara orsaken till att denna kvadratiska term inte har använts i tidigare 

undersökningar även om det icke-linjära förhållandet har varit känt sedan tidigare.  

Marknadsföringsavgiften har i medeltal en positiv inverkan på flödet till fonderna, men 

är inte signifikant. Detta kan vara orsakat av den kraftiga tudelningen, där 

marknadsföringsavgiften tidigare haft en stark positiv inverkan och sedan övergått till 

att ha en negativ inverkan på fondflöden.  Då den riskjusterade avkastningen beaktas 

har marknadsföringsavgiften i medeltal betydligt mindre inverkan och även negativ 

inverkan på fondflöden. Förvaltningsavgiften har i medeltal inte någon inverkan på 

fondflöden då koefficienten är väldigt nära noll i alla modeller. I övrigt är resultaten i 

enlighet med basregressionens resultat i tabell 7.  

För att kunna bekräfta mina hypoteser måste samplet delas in i två perioder, vilket görs 

med hjälp av interaktionstermer. I tabell 10 är de första resultaten med 

interaktionstermer rapporterade, notera att också själva tidsperiodsdummyn är 

inkluderad. Interaktionstermerna är rapporterade med ett ”D” framför variabeln, för 

att markera att det rör sig om en variabel multiplicerad med tidsperiodsdummyn. 

Regressionerna är i övrigt desamma som de rapporterade i tabell 8, förutom att VIX-

variabeln har tillkommit.  

Tabell 9 Regressionsresultat med förändringar i determinanter över tid  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

fondflöden, beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen 

subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som icke-
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riskjusterad avkastning under senaste 12 månader i regression 1, icke-riskjusterad avkastning 

under senaste 6 månader i regression 2, marknadsjusterad avkastning senaste 6 månader i 

regression 3, CAPM alfa i regression 4 och Fama-French alfa i regression 5. Dessutom är 

avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qRet. Vidare är marknadsföringsavgifterna 

(12b1) inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens storlek (TNA) är det 

logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek (FBstorlek) är logaritmen 

av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på 

marknaden, kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder med samma 

kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse av 

avkastningen under senaste 12 månader i regression 1 och senaste 6 månader i regression 2 och 

3. VIX-indexet (VIX) är ett mått på förväntad marknadsvolatilitet. Efter dessa variabler 

rapporteras koefficienterna för interaktionstermerna mellan varje determinant och en 

tidsperiodsdummy som antar värdet 1 från och med 2007 framåt, dessa är markerade med ett 

”D” före determinanten. 

 

 

 Flöde (1) 

Ret12 

Flöde (2) 

Ret6 

Flöde (3) 

mRet 

Flöde (4) 

CAPM 

Flöde (5) 

FF3 

              0.094 0.113 0.117 2.488 3.186 

 (26.22)*** (27.04)*** (28.08)*** (16.33)*** (15.73)*** 

        -0.002 0.018 0.005 48.010 81.360 

 (0.40) (2.06)** (0.41) (2.17)** (3.05)*** 

        1.173 1.750 1.744 0.104 -0.182 

 (1.94)* (2.41)** (2.39)** (0.13) (0.24) 

           0.000 0.000 0.000 -0.004 -0.001 

 (0.71) (0.74) (0.77) (3.18)*** (0.92) 

       -0.001 -0.001 -0.001 -0.003 -0.003 

 (5.05)*** (4.43)*** (4.32)*** (7.10)*** (6.48)*** 

             0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.001 

 (0.47) (0.75) (0.81) (0.63) (1.24) 

         -0.023 -0.025 -0.025 -0.016 -0.015 

 (29.76)*** (37.27)*** (37.28)*** (6.49)*** (6.10)*** 

          0.080 0.095 0.097 0.112 0.098 

 (5.68)*** (6.70)*** (6.82)*** (5.94)*** (5.16)*** 

      0.060 0.006 0.004   

 (2.57)** (0.45) (0.30)   

       0.001 0.000 -0.000 -0.000 0.000 

 (6.12)*** (1.37) (0.06) (0.19) (0.10) 

Tidsp.dum. 0.027 -0.034 -0.016 -0.008 0.005 

 (3.81)*** (4.23)*** (2.05)** (0.67) (0.42) 

         0.004 -0.019 -0.026 1.732 1.468 

 (0.89) (3.52)*** (5.07)*** (8.02)*** (5.58)*** 
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Tabell 9 - Fortsättning 

 Flöde (1) 

Ret12 

Flöde (2) 

Ret6 

Flöde (3) 

mRet 

Flöde (4) 

CAPM 

Flöde (5) 

FF3 

          -0.017 -0.050 -0.040 135.165 74.981 

 (2.49)** (4.60)*** (2.66)*** (4.88)*** (3.04)*** 

          -1.173 -1.399 -1.399 -0.183 -0.223 

 (9.37)*** (10.84)*** (10.84)*** (1.09) (1.34) 

            -0.001 -0.000 -0.000 0.004 0.002 

 (1.69)* (1.36) (1.41) (3.56)*** (1.50) 

         -0.002 -0.003 -0.003 -0.001 -0.002 

 (11.68)*** (14.80)*** (14.87)*** (4.20)*** (4.96)*** 

            0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 

 (0.23) (0.98) (1.00) (0.49) (0.02) 

           0.005 0.008 0.008 0.003 0.003 

 (6.68)*** (11.23)*** (11.25)*** (2.15)** (2.07)** 

            -0.070 -0.080 -0.080 -0.066 -0.075 

 (4.25)*** (4.79)*** (4.81)*** (3.23)*** (3.62)*** 

        -0.167 -0.119 -0.141   

 (5.54)*** (6.42)*** (7.43)***   

         0.000 0.001 0.000 -0.000 -0.000 

 (0.74) (3.67)*** (0.81) (0.14) (0.93) 

Konstant 0.050 0.102 0.106 0.100 0.093 

 (7.01)*** (12.88)*** (13.39)*** (7.95)*** (7.20)*** 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja Ja 

      

R
2
 0.08 0.09 0.09 0.05 0.05 

N 580 268 644 784 644 784 250 323 250 323 

Antalet fonder 9850 9973 9973 5017 5017 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 

 

Resultattabellen visar först resultatet för variablerna i den tidigare tidsperioden, det vill 

säga från 1991 till 2007. De resultat som rapporteras efter tidsperiodsdummyn är 

resultatet för interaktionstermerna. För att få effekten av samma determinant under 

tidsperioden 2007–2014 måste interaktionstermens koefficient adderas till 

koefficienten på den ursprungliga variabeln. Som exempel är marknadsföringsavgiften 

en signifikant determinant (på 10-% nivå) med positivt förtecken under den första 

tidsperioden i regression 1. Interaktionstermen mellan tidsperiodsdummyn och 

marknadsföringsavgiften har negativt förtecken och är också signifikant. Tolkningen är 

att marknadsföringsavgiften drastiskt har minskat i betydelse under den senaste 

tidsperoiden, eftersom summan av dessa två termer blir noll. Eftersom 
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interaktionstermen är statistiskt signifikant, går det alltså att förkasta nollhypotesen att 

interaktionstermens inverkan på fondflöden är lika med noll.  Detta betyder att 

determinanten har en annorlunda inverkan på fondflöden under den senare perioden 

jämfört med den tidigare perioden.  

Resultaten visar att överavkastningen mätt enligt CAPM och Fama-Frenchs 

trefaktormodell är viktigare under den senare tidsperioden än tidigare, och att den 

icke-riskjusterade avkastningen i alla modeller är mindre viktigt under den senare 

tidsperioden. Den totala effekten av icke-riskjusterad avkastning är ändå positiv, men 

storleken på koefficienterna har minskat avsevärt. Också här syns dock samma sak som 

i föregående regressioner angående den kvadrerade icke-riskjusterade avkastningen, 

resultaten visar en positiv inverkan under den tidigare tidsperioden men under den 

senare tidsperioden övergår den kvadrerade avkastningen till negativ. Ett sådant 

resultat betyder att relationen mellan flöden och avkastning är avtagande för väldigt 

höga värden på avkastning. 

Också förändringen av marknadsföringsavgiftens betydelse för placerare rapporterad 

av Barber, Odean och Zheng (2005) syns tydligt här. Alla interaktionstermer mellan 

tidsperiodsdummyn och marknadsföringsavgiften är negativa och majoriteten är 

statistiskt signifikanta, dock är den totala effekten av marknadsföringsavgiften 

fortfarande positivt relaterad till fondflöden.  

Ett intressant resultat som syns i tabell 9 är att effekten av kategoriflöden har 

förändrats drastiskt. Under den tidigare tidsperioden är kategoriflöden statistiskt 

signifikant och positiv, medan interaktionstermen har motsatt förtecken och höga 

koefficienter i alla fem regressioner. Detta tyder på att under den senare tidsperioden 

har kategoriflöden tappat stor del av sin ekonomiska signifikans eftersom dess inverkan 

på fondflöden i medeltal betydligt mindre. 

Den förklarande variabeln VIX som mäter investerarsentiment verkar inte ha någon 

förklarande effekt på fondflöden. Variabeln är i några fall statistiskt signifikant, men då 

effekten i medeltal är noll så är effekten inte av praktisk relevans. På basis av detta 

resultat samt att den inte heller används i tidigare undersökningar så väljer jag att 

utesluta den ur de följande regressionerna.  

Eftersom både riskjusterad och icke-riskjusterad avkastning verkar vara viktiga 

determinanter för fondflöden så undersöker jag till näst ifall båda måtten fortfarande är 
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viktiga för dagens placerare. Korrelationen mellan de icke-riskjusterade och de 

riskjusterade avkastningarna är relativt låg, så det torde inte vara något problem att 

inkludera dessa i en och samma regression. Jag undersöker detta genom att inkludera 

både föregående 12 månaders avkastning samt avkastningen från Fama-French 

trefaktormodell i några olika regressioner. Resultatet är presenterat i tabell 10. 

Tabell 10 Regressionsresultat med både riskjusterad och icke-riskjusterad avkastning  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

fondflöden, beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen 

subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som icke-

riskjusterad avkastning under senaste 12 månader (Ret12) samt Fama-French alfa (FF3). 

Dessutom är avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qRet12 samt qFF3. Vidare är 

marknadsföringsavgifterna (12b1) inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens 

storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek 

(FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet 

månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder 

med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse 

av avkastningen under senaste 12 månader. Efter dessa variabler rapporteras koefficienterna för 

interaktionstermerna mellan varje determinant och en tidsperiodsdummy som antar värdet 1 

från och med 2007 framåt. 

 Flöde (1) Flöde (2) Flöde (3) Flöde (4) 

         0.069 0.071 0.071 0.072 

 (20.20)*** (15.70)*** (9.87)*** (9.63)*** 

       3.070 3.281 2.504 2.545 

 (22.81)*** (24.93)*** (13.64)*** (13.62)*** 

          -0.052  -0.042  

 (1.64)  (0.49)  

         -0.482  -0.281 

  (0.62)  (0.36) 

            0.001  -0.002 

  (0.92)  (1.18) 

       -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 

 (11.02)*** (10.69)*** (5.78)*** (5.53)*** 

             -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 

 (0.76) (0.49) (0.67) (0.92) 

         -0.014 -0.014 -0.015 -0.015 

 (6.17)*** (6.38)*** (6.27)*** (6.30)*** 
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Tabell 10  - Fortsättning 

 Flöde (1) Flöde (2) Flöde (3) Flöde (4) 

          0.019 0.019 0.063 0.063 

 (2.21)** (2.23)** (3.49)*** (3.47)*** 

      -0.103 -0.094 0.009 0.009 

 (3.53)*** (3.88)*** (0.25) (0.24) 

           -0.004 -0.000 -0.003 

  (0.65) (0.02) (0.20) 

         105.342 84.921 80.780 

  (3.62)*** (3.71)*** (3.73)*** 

Tidsp.dum.   0.001 -0.002 

   (0.06) (0.24) 

             -0.004 -0.006 

   (0.57) (0.78) 

              -0.003 -0.000 

   (0.23) (0.02) 

           1.357 1.319 

   (5.46)*** (5.22)*** 

            75.164 97.945 

   (2.39)** (3.28)*** 

              -0.000 0.000 

   (0.64) (0.01) 

             0.003 0.003 

   (1.95)* (1.96)* 

              -0.059 -0.058 

   (2.93)*** (2.88)*** 

           -0.002 -0.002 

   (4.57)*** (4.92)*** 

          -0.177 -0.183 

   (4.52)*** (4.56)*** 

             -0.012  

   (0.14)  

             -0.179 

    (1.11) 

                0.003 

    (2.39)** 

Konstant 0.084 0.083 0.081 0.085 

 (7.54)*** (7.56)*** (7.00)*** (7.28)*** 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja 

     

R
2
 0.06 0.07 0.07 0.07 

N 252 599 250 323 252 599 250 323 

Antalet fonder 5103 5017 5103 5017 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 
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Regression 1 presenterad i tabell 10 är baserad på den så kallade basregressionen. 

Resultatet bekräftar att både riskjusterad och icke-riskjusterad avkastning är 

signifikanta determinanter, vilket tyder på att dessa mått används av olika investerare. 

Intressant är också att standardavvikelsen på den icke-riskjusterade avkastningen 

också är en signifikant determinant. I regression 2 delas avgifterna upp i två olika 

variabler, men inte heller här är avgifterna signifikanta determinanter. I regressionen 

inkluderas också de kvadrerade avkastningarna, och här syns tydligt mera logiska 

resultat än i tidigare regressioner. Resultatet visar att kvadrerad icke-riskjusterad 

avkastning inte är signifikant, vilket är en klar förbättring jämfört med de negativa 

resultaten i tidigare regressioner.  

I regression 3 utvidgas modellen med interaktionstermerna för att se skillnader mellan 

de olika tidsperioderna. Här bekräftas resultaten från tidigare regressioner, det vill säga 

att kategoriflöden har minskat i betydelse, risk är en ny determinant samt att 

riskjusterad avkastning har ökat i betydelse för placerare under den senare 

tidsperioden. I regression 4 delas avgiften igen upp i två variabler, och intressant nog är 

förvaltningsavgiftens interaktionsterm positiv och statistiskt signifikant, vilket är ett 

resultat som inte syns i tidigare modeller.  

Eftersom konkurrensen på fondmarknaden har ökat gradvis, genom att ETF:er har 

vunnit marknadsandelar, så är det ingen självklar slutsats att år 2007 fungerar som en 

brytningspunkt mellan en tidsperiod där fondmarknaden inte påverkas av den ökade 

konkurrensen och en tidsperiod där effekt är i full kraft. För att öka på robusthet av 

mina resultat utför jag separata regressioner baserade på regression 4 i tabell 10 med 

olika brytningstidpunkter. Denna regression baserar sig alltså på att avkastningen mäts 

med både Fama-French faktormodellen och senaste 12 månaders avkastning. Jag utför 

denna regression fyra gånger med olika tidsperiodsindelningar. Regressionerna körs 

med år 2001, 2004, 2007 och 2009 som brytningstidpunkter. Resultaten är 

presenterade i tabell 11.  

 

Tabell 11 Regressionsresultat med både riskjusterad och icke-riskjusterad avkastning  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

fondflöden, beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen 

subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som icke-
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riskjusterad avkastning under senaste 12 månader (Ret12) samt Fama-French alfa (FF3). 

Dessutom är avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qRet12 samt qFF3. Vidare är 

marknadsföringsavgifterna (12b1) inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens 

storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek 

(FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet 

månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder 

med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse 

av avkastningen under senaste 12 månader. Efter dessa variabler rapporteras koefficienterna för 

interaktionstermerna mellan varje determinant och en tidsperiodsdummy som antar värdet 1 

från och med år 2001 framåt regression 1, från år 2004 framåt i regression 2, från år 2007 

framåt i regression 3 samt från år 2009 framåt i regression 4. 

 Flöde (1)  Flöde (2)  Flöde (3)  Flöde (4)  

Indelning av tidsperioder 1991-2000 & 

2001-2014 
1991-2003 & 

2004-2014 
1991-2006 & 

2007-2014 
1991-2008 & 

2009-2014 

         0.083 0.061 0.072 0.075 

 (10.56)*** (10.19)*** (9.63)*** (12.22)*** 

          -0.026 -0.000 -0.003 0.002 

 (2.01)** (0.01) (0.20) (0.17) 

       2.704 2.587 2.545 2.760 

 (9.75)*** (12.10)*** (13.62)*** (17.73)*** 

        112.239 133.240 80.780 89.164 

 (4.73)*** (6.70)*** (3.73)*** (4.42)*** 

        0.300 0.092 -0.281 -0.376 

 (0.30) (0.11) (0.36) (0.48) 

           0.001 -0.001 -0.002 -0.002 

 (0.52) (0.29) (1.18) (1.80)* 

       -0.007 -0.005 -0.003 -0.003 

 (6.47)*** (7.09)*** (5.53)*** (8.16)*** 

             0.002 -0.000 -0.001 -0.000 

 (1.97)** (0.02) (0.92) (0.60) 

         -0.011 -0.013 -0.015 -0.013 

 (4.48)*** (5.56)*** (6.30)*** (5.19)*** 

          0.036 0.101 0.063 0.049 

 (1.08) (3.70)*** (3.47)*** (3.68)*** 

      -0.081 -0.028 0.009 -0.011 

 (2.52)** (0.73) (0.24) (0.33) 

Tidsp.dum. 0.072 0.022 -0.002 0.019 

 (6.34)*** (2.56)** (0.24) (2.04)** 

           -0.014 0.014 -0.006 -0.006 

 (1.81)* (2.07)** (0.78) (0.80) 

            0.030 -0.006 -0.000 -0.016 

 (2.66)*** (0.54) (0.02) (1.34) 
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Tabell 11 - Fortsättning 

 Flöde (1)  Flöde (2)  Flöde (3)  Flöde (4)  

Indelning av tidsperioder 1991-2000 & 

2001-2014 
1991-2003 & 

2004-2014 
1991-2006 & 

2007-2014 
1991-2008 & 

2009-2014 

         0.676 0.918 1.319 1.337 

 (2.14)** (3.54)*** (5.22)*** (5.37)*** 

          -7.798 5.646 97.945 137.019 

 (0.34) (0.21) (3.28)*** (3.04)*** 

          -0.684 -0.555 -0.179 -0.163 

 (0.80) (2.03)** (1.11) (1.18) 

             -0.001 0.003 0.003 0.003 

 (0.28) (1.30) (2.39)** (3.82)*** 

         0.003 0.001 -0.002 -0.001 

 (2.85)*** (1.35) (4.92)*** (3.75)*** 

               -0.002 -0.001 0.000 -0.000 

 (3.88)*** (1.79)* (0.01) (1.47) 

           -0.006 -0.004 0.003 0.003 

 (2.77)*** (2.97)*** (1.96)* (2.40)** 

            -0.017 -0.091 -0.058 -0.050 

 (0.49) (3.15)*** (2.88)*** (2.93)*** 

        -0.019 -0.106 -0.183 -0.146 

 (0.51) (2.53)** (4.56)*** (3.55)*** 

Konstant 0.058 0.072 0.085 0.078 

 (5.20)*** (6.73)*** (7.28)*** (6.59)*** 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja 

     

R
2
 0.07 0.07 0.07 0.07 

N 250 323 250 323 250 323 250 323 

Antal fonder 5017 5017 5017 5017 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 

 

Resultaten i tabell 11 visar att en stor förändring i avkastningens roll för fondflöden, 

koefficienten för interaktionstermen mellan den riskjusterade avkastningen och 

tidsperiodsdummyn är statistiskt signifikant och stiger för varje år som går. 

Lutningskoefficienten för interaktionstermen för avkastningen kvadrerad stiger också 

linjärt med tiden, men är inte statistiskt signifikant före år 2007. Överlag är de största 

skillnaderna inte i koefficienterna för determinanterna i sig, utan inom signifikansen 

och förtecknen för interaktionstermerna. Koefficienten för interaktionstermen med 

förvaltningsavgiften är statistiskt signifikant och positiv i regression 3 och 4, men inte i 

de övriga. Interaktionstermen med fondens ålder har övergått från att ha ett negativt 
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förtecken i de två första regressionerna, till att ha ett positivt förtecken i de två senare 

regressionerna. Koefficienten för interaktionstermen med standardavvikelsen för 

avkastningen visar att denna beaktats av investerare från 2004 framåt, men också 

denna koefficient är större under senare tidsperioder. Marknadsföringsavgiften har 

positivt förtecken under tidsperioden 1991-2000, och negativt förtecken mellan 2001-

2014. I regression 2 är dessutom interaktionstermen signifikant, vilket visar att avgiften 

har orsakat mindre flöden under den senare tidsperioden. 

Jag utför också en bredare granskning av när den största förändringen i placerares 

beteendemönster har skett genom att köra regressioner baserade på modellen med 

avkastning från Fama-French trefaktormodell för varje år från 2004 fram till år 2010. 

Resultaten av dessa regressioner är presenterade i bilaga 1. Resultaten är i linje med de 

som är presenterade i tabell 11, de visar att avkastningen från Fama-French 

trefaktormodell har ökat i betydelse för placerare från år 2004 framåt. Den kvadrerade 

avkastningstermen är positiv och statistiskt signifikant från år 2006 framåt. Andra 

förändringar som syns är att marknadsföringsavgiftens och förvaltningsavgiftens 

interaktionstermer har statistiskt signifikanta och har negativa förtecken under 2001 

och 2004 men förvaltningsavgiftens interaktionsterm övergår till positiv under senare 

tidsperioder. Därmed kan man konstatera att de största förändringarna i placerares 

beteende har skett redan år 2006, vilket gör att då fokus läggs på förändringar från år 

2007 framåt så har förändringen skett och torde ses till fullo i mina resultat.  

För att ytterligare skilja mellan determinanter som leder till inflöden och 

determinanter som leder till utflöden, utför jag ännu regressioner med enbart in- eller 

utflöden som beroende variabel. På detta sätt framkommer det ifall det finns faktorer 

om enbart leder till t.ex. inflöden, men inte till utflöden. Resultaten från dessa 

regressioner är presenterade i tabell 12. De två första regressionerna är baserade på den 

utvidgade basmodellen, medan de två senare regressionerna inkluderar förändringen 

över tid.  

 

Tabell 12 Regressionsresultat med utflöden och inflöden som separata beroende variabeler  

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna 

amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är 

inflöden i regression 1 och 3 samt utflöden i regression 2 och 4, beräknat som förändringen i 

fondens totala tillgångar efter att avkastningen subtraherats. Enbart positiva värden är 
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inkluderade i regressionerna med inflöden, och de negativa värdena är inkluderade i 

utflödesregressionerna. Utflödena är multiplicerade med -1 för att tolkningen skall vara mera 

intuitiv. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, beräknad som Fama-

French alfa (FF3). Dessutom är avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qFF3. Vidare är 

marknadsföringsavgifterna (12b1) inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens 

storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek 

(FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet 

månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder 

med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse 

av avkastningen under senaste 12 månader. Efter dessa variabler rapporteras koefficienterna för 

interaktionstermerna mellan varje determinant och en tidsperiodsdummy som antar värdet 1 

från och med 2007 framåt. 

 Inflöden (1) Utflöden (2) Inflöden (3) Utflöden (4) 

       2.711 -0.794 2.209 -0.627 

 (15.16)*** (11.54)*** (8.50)*** (6.37)*** 

        49.563 -10.658 49.439 -3.228 

 (1.62) (2.35)** (1.67)* (0.58) 

        -0.484 0.180 -0.637 -0.069 

 (0.32) (0.38) (0.41) (0.14) 

           -0.002 -0.000 -0.003 -0.000 

 (1.68)* (0.23) (1.47) (0.25) 

       -0.009 -0.002 -0.008 -0.001 

 (17.45)*** (8.02)*** (11.13)*** (4.45)*** 

             -0.000 0.001 -0.000 0.001 

 (0.16) (2.98)*** (0.46) (3.24)*** 

         -0.006 0.008 -0.008 0.006 

 (1.84)* (5.81)*** (2.33)** (4.41)*** 

          0.032 -0.001 0.062 -0.013 

 (2.49)** (0.17) (2.32)** (1.04) 

      -0.066 0.026 0.087 0.029 

 (2.14)** (2.01)** (2.14)** (1.70)* 

Tidsp.dum.   0.018 -0.010 

   (1.14) (1.98)** 

           0.804 -0.331 

   (2.44)** (2.52)** 

            32.732 -18.879 

   (1.37) (1.78)* 

              0.000 -0.000 

   (0.58) (0.92) 

             0.003 0.001 

   (1.41) (1.20) 

              -0.042 0.015 

   (1.39) (1.08) 
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Tabell 12 - Fortsättning 

 Inflöden (1) Utflöden (2) Inflöden (3) Utflöden (4) 

           -0.002 -0.001 

   (3.78)*** (2.62)*** 

          -0.296 -0.006 

   (5.50)*** (0.27) 

            0.170 0.314 

   (0.64) (3.23)*** 

              0.002 0.000 

   (1.42) (0.15) 

Konstant 0.089 -0.015 0.089 -0.012 

 (5.64)*** (2.17)** (5.62)*** (1.77)* 

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja 

     

R
2
 0.06 0.04 0.06 0.04 

N 96 965 153 612 96 965 153 612 

Antalet fonder 4635 4862 4635 4862 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 

 

Resultaten i regression 1 i tabell 12 visar vilka faktorer som driver inflöden enligt 

basmodellen. Den kvadrerade avkastningen verkar inte driva inflöden, men däremot 

har förvaltningsavgiften en negativ inverkan på inflöden på en 10-% signifikansnivå. I 

övrigt är resultaten som förväntat, det vill säga att storlek, ålder och risk är negativt 

relaterat till inflöden. I regression 2 körs samma modell, men på utflöden. 

Avkastningen har en betydligt mindre negativ koefficient för utflöden jämfört med hur 

positiv den är i regressionen med inflöden. Dock är kvadrerad avkastning statistiskt 

signifikant i regressionerna för utflöden, vilket tyder på väldigt god prestation leder till 

minskade utflöden men har inte motsvarande effekt på inflöden. Fondens ålder leder 

både till mindre utflöden och mindre inflöden, i övrigt har koefficienterna det motsatta 

förtecknet i regressionen med inflöden.  

I regression 3 och 4 jämförs hur determinanterna för in- och utflöden har förändrats 

över tiden. I den tidigare tidsperioden är resultaten relativt liknande de som visas i 

regression 1 och 2. Skillnaden är främst i hur den kvadrerade avkastningen påverkar 

flödena. Interaktionstermerna visar att kvadrerad avkastning spelar en obefintlig roll 

gällande utflöden under den tidigare tidsperioden, men spelar en större roll i den 

senare tidsperioden. För inflöden syns det ingen förändring i hur den kvadrerade 

avkastningen påverkar flödena, däremot syns en ökning i avkastningens betydelse 
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överlag. Andra förändrade determinanter är minskade inflöden som en följd av fondens 

storlek och risk. Utflödena visar också mindre känslighet till fondens storlek under den 

senare perioden, medan en högre marknadsföringsavgift leder till ökade utflöden.   
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7 RESULTATANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras resultaten och jämförs med tidigare forskning. Analysen görs 

utifrån de tre huvudhypoteser som ställdes i metodkapitlet. Hypotes nummer ett är att 

det existerar skillnader i determinanter för fondflöden mellan perioderna 1991–2006 

och 2007–2014. De övriga hypoteserna är mera specifika, hypotes nummer två är att 

placerare under den senare tidsperioden reagerar annorlunda på fondernas avgifter. 

Hypotes två har också två delhypoteser, varav den första är att placerare under den 

senare tidsperioden reagerar mera negativt till fondernas avgifter medan den andra 

delhypotesen är att avgifterna har minskat i betydelse som en följd av att 

fondförvaltarna justerar avgifterna enligt fondernas prestation. Hypotes nummer tre är 

att placerare under den senare tidsperioden belönar fonder med god riskjusterad 

prestation i större grad än vad placerare har gjort tidigare. 

7.1 Skillnader i determinanterna för fondflöden mellan tidsperioderna  

Jag har utgått från att det finns skillnader i determinanterna för fondflöden i de två 

huvudsakligt undersökta perioderna, det vill säga mellan perioderna 1991–2006 och 

2007–2014. Denna hypotes ställdes på basis av den ökade informationstillgängligheten 

samt den ökade konkurrens som aktiva fonder fått från passiva fonder, främst i formen 

av ökad populäritet bland ETF:er. I princip går denna hypotes inte att förkasta om en 

endaste interaktionsterm uppvisar statistisk signifikans. Ifall man utesluter de 

determinanter som inte uppvisade någon signifikans så finns det i 

regressionsresultaten rapporterade i tabell 9 enbart en interaktionsterm som inte 

uppvisar statistisk signifikans. De flesta förändringar är dock relativt små, och visar att 

determinanterna endera är viktigare eller mindre viktiga för placerare nu än vad de 

varit tidigare. I detta kapitel diskuterar jag de förändringar i determinanterna som inte 

berör avgifter eller avkastning eftersom de förändringarna berör hypotes två respektive 

hypotes tre som diskuteras i följande avsnitt. 

Den determinant som har förändrats mest mellan dessa två tidsperioder är 

avkastningens standardavvikelse. Detta mått på fondernas risk har gått från att i 

medeltal bidra positivt till inflöden, med låg grad av statistisk signifikans i några 

modeller, till att vara en statistiskt signifikant negativ determinant för fondflöden. Vid 

granskning av vilka faktorer som bidrar till in- respektive utflöden visar det sig att 

standardavvikelsen inte har ökat i betydelse för utflöden utan att hög standardavvikelse 
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i stället gör att fonder får mindre inflöden, det vill säga att hög standardavvikelse 

avskräcker nya placerare. Det är intressant att notera att detta förhållande existerar 

även ifall den riskjusterade avkastningen används i regressionsmodellerna, vilket 

betyder att både riskjusterad avkastning och risk är signifikanta determinanter för 

dagens placerare. Det kan hända att det finns skilda kundsegment som lägger större 

vikt på någotdera prestationsmåttet, men resultatet tyder på att placerare inte enbart 

söker efter högsta möjliga riskjusterade avkastning eftersom också andra 

determinanter visar sig vara statistiskt signifikanta. Faktumet att standardavvikelsen 

enbart är en signifikant determinant under den senare tidsperioden (se t.ex. regression 

3 och 4 i tabell 10) tyder på att dagens placerare är mera sofistikerade än placerarna 

under den tidigare tidsperioden eftersom fonder som har hög variation i avkastning får 

mindre inflöden.  

Andra noterbara förändringar är inverkan av fondens ålder, storlek och kategoriflödena 

på fondflödena. Resultaten visar entydigt att dagens placerare placerar mera i äldre 

fonder än vad placerarna under den tidigare tidsperioden. Lutningskoefficienten för 

interaktionstermen mellan fondens ålder och tidsperiodsdummyvariabeln är positiv 

och statistiskt signifikant i alla regressioner som innehåller totala flöden. Dock syns 

inte förändringen som statistiskt signifikant för varken in- eller utflöden, men påverkar 

i medeltal positivt på båda två. Fondens ålder har alltså minskat i betydelse för 

placerare, vilket betyder att de i stället fokuserar mera på andra fondegenskaper. 

Kategoriflödenas ekonomiska relevans försvinner nästan helt under den senare 

tidsperioden, eftersom summan av koefficienten för determinanten samt 

interaktionstermen är väldigt nära noll i regressionerna. Detta kan vara ett tecken på 

att placerare fokuserar mera på individuella fonder och dess prestation, och mindre på 

att försöka tajma marknaden genom att befinna sig i rätt bransch vid rätt tillfälle. 

Fondens storlek har en negativ lutningskoefficient i alla regressioner, och även 

interaktionstermen uppvisar en negativ lutningskoefficient som också är statistiskt 

signifikant i alla modeller. Denna negativa relation mellan fondstorlek och fondflöden 

härstammar till stor del från hur fondflöden definieras, det vill säga som en procentuell 

andel av fondens totala tillgångar. Det är därmed betydligt vanligare att väldigt små 

fonder har stora in- och utflöden eftersom samma penningsumma representerar en 

betydligt större andel av fondens totala tillgångar än vad samma summa gör för stora 

fonder. Därmed är tolkningen av lutningskoefficienten inte intressant, men 
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interaktionstermen berättar ändå att dagens placerare föredrar mindre fonder framom 

stora till en högre grad än tidigare.5  

Resultatet i tabell 11 där jag även undersöker övriga tidsperioder visar att år 2007 är en 

märkbar brytningspunkt för när placerarens beteendemönster har förändrats. Då 

samplet delas in i tidsperioderna 1991–2003 samt 2004–2014 syns samma effekt av en 

negativ interaktionsterm mellan tidsperiodsdummyn och standardavvikelsen för 

avkastningen, vilket tyder på att redan från år 2004 har placerare beaktat fondernas 

risk. Dock syns effekterna av mindre fokus på fondernas ålder samt större fokus på 

fondernas storlek först då samplet delas in så att den senare tidsperioden börjar från år 

2007. Att denna förändring sker vid just denna tidpunkt är ett stöd för tanken att det är 

den ökade konkurrensen från ETF-marknaden som driver dessa förändringar, eftersom 

den vuxit väldigt starkt just under denna tidsperiod.  

De förändringar i determinanterna för fondflöden som syns stöder påståendet att 

dagens placerare är mera rationella än under tidigare tidsperioder. Den ökade 

betydelsen av fondernas risk som syns i tabell 9 tyder på att dagens placerare inte 

enbart ser på den totala prestationen, utan också beaktar fondernas risknivå. 

Betydelsen av fondernas ålder har minskat, vilket kan vara ett tecken på att dagens 

placerare fokuserar mera på förhållandet mellan risk och prestation och därmed inte 

längre investerar i nya fonder i samma utsträckning som tidigare. Placeringar i nya 

fonder är riskabelt, eftersom de har kortare prestationshistoria. Dessutom marknadsför 

sig nya fonder eventuellt i större utsträckning än äldre fonder (Van Campenhout, 

2007).  

I övrigt är det intressant att notera att VIX-indexet och fondbolagets storlek inte verkar 

förklara någon del av variationen i fondflödena. Faktumet att fondbolagets storlek inte 

uppvisar signifikans i mina regressioner tyder på att placerare inte påverkas av de 

fördelar stora fondbolag kan erbjuda, så som byte av fonder inom bolaget utan 

teckningsavgifter. Dessutom skapar stora bolag skalfördelar, vilket till exempel kan 

                                                        

5 För att bekräfta detta påstående använder jag också rena pengaflöden som mått på fondflöden. Resultatet 

visar som förväntat att fondstorleken påverkar positivt på pengaflöden. Dock är lutningskoefficienten på 

interaktionstermen ändå negativ och statistiskt signifikant, vilket stöder påståendet om att placerare under 

den senare tidsperioden föredrar mindre fonder i större utsträckning än placerare under den tidigare 

tidsperioden. 
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utnyttjas inom marknadsföring.  Därmed är detta eventuellt ett tecken på att 

placerarna agerar rationellt, det vill säga lägger fokus på riskjusterad avkastning 

framom tjänsteutbud. Skillnaden i mina resultat och tidigare forskning gällande denna 

determinant kan också bero på den använda metoden. Som tidigare konstaterat får jag 

en statistiskt signifikant positiv inverkan av fondbolagets storlek ifall inte fasta 

tidseffekter används, vilket inte heller görs i de flesta tidigare undersökningar.  

VIX-indexets oförmåga att förklara variationer är något av en överraskning. Jag tror att 

förklaringen till detta ligger i att investerarsentiment redan fångas upp av andra 

variabler i regressionerna. Dels kan investerarsentimentet fångas upp av 

standardavvikelsen på tidigare avkastningar, ifall denna är hög tyder det på att 

marknadsvolatiliteten har varit hög. Också kategoriflöden kan fånga upp en dylik 

effekt, ifall det råder stora oroligheter på marknaden så kan man tänka sig att ett flertal 

placerare väljer att sälja sina innehav i dessa aktiefonder och i stället placera i 

exempelvis räntefonder som innebär mindre risk. En sådan sentimentförändring 

fångas då upp av kategoriflöden, men säkerligen syns detta också i VIX-indexet. Det 

kan också vara att fasteffektsmodellen fångar upp en del av den förklaringsgrad som 

VIX-indexet kan medföra, eftersom tidsspecifik variation korrigeras för. VIX-indexet är 

också ett makroekonomiskt mått, och dessa har traditionellt inte inkluderats i tidigare 

fondflödesundersökningar. Det kan mycket väl vara att detta har testats, men då det 

inte uppvisar någon signifikans så har dylika variabler utelämnats.  

7.2 Betydelsen av fondernas avgiftsstruktur 

Avgifternas betydelse för fondflöden är ett väldigt omdiskuterat tema och kännetecknas 

av rätt så konflikterande empiriska resultat.  Det finns de forskare som tagit ett mera 

induktivt tillvägagångssätt, det vill säga inte utgått från teorier utan enbart baserat sina 

slutsatser på empiriska resultat, så som t.ex. Sirri och Tufano (1998), Barber, Odean 

och Zheng (2005) och Goriaev, Nijman och Werker (2008). Dessa undersökningar har 

inkluderat olika sorters avgifter vid modellerandet av fondflöden och sedan förklarat de 

kopplingar som funnits med olika argument. Sirri och Tufano (1998) visade en 

signifikant negativ relation mellan fonders totala avgifter och fondflöden, men också att 

en höjning av avgifterna inte leder till ökade utflöden. De förklarade detta fenomen 

genom kostnaden för informationssökning, det vill säga att placerare inte lämnar 

fonder med höga avgifter eftersom det krävs tid och energi för att hitta ersättande 

placeringar. De visade också att marknadsföringsavgiften leder till positiva fondflöden. 
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Barber, Odean och Zheng (2005) bekräftade den negativa relationen mellan totala 

avgifter och fondflöden, och även den positiva relationen mellan 

marknadsföringsavgiften och fondflöden. Goriaev, Nijman och Weker (2008) 

undersökte en hypotes som lades fram av Barber, Odean och Zheng (2005), nämligen 

att investerare har lärt sig att undvika fonder med höga marknadsföringsavgifter. De 

hittade stöd för denna hypotes genom att visa att i en regression utförd på ett sampel av 

fonder under tidsperioden 1992–2000 hade marknadsföringsavgiften en positiv 

inverkan på fondflöden, medan det i en separat regression för tidsperioden 2000–2005 

visade sig att det fanns en negativ relation. Även Goriaev, Nijman och Weker (2008) 

bekräftade den negativa relationen mellan totala avgifter och fondflöden.  

Gemensamt för de undersökningar som genom sitt induktiva angreppssätt visat hur 

fondernas avgifter påverkar fondflöden är att ingen av dem har använt sig av fasta 

effekter vid regressionsanalysen. Sirri och Tufano (1998) kontrollerar för variationer 

mellan tidsperioder genom att använda sig av Fama-MacBeth metoden, medan Barber, 

Odean och Zheng (2005) nämner att de enbart använder sig av tvärsnittsregressioner 

och Goriaev, Nijman och Werker (2008) nämner inte att de använder några fasta 

effekter. Därmed beaktar de två senare undersökningarna varken tidsvariationer eller 

individspecifika variationer.   

De undersökningar som baserar sig på ett mera deduktivt angreppssätt, det vill säga de 

ställer hypoteser baserade på teorier och sedan testar dessa, är främst Berk och Green 

(2004) samt Berk och Van Binsbergen (2015). De utgår ifrån att fondmarknaden 

fungerar effektivt. Detta betyder att fonder som klarar av att skapa en överavkastning 

justerar avgifterna i enlighet med detta och därmed finns det inte någon 

överavkastning kvar åt placerarna på lång sikt. Angreppssättet är dock annorlunda i 

dessa undersökningar, de använder sig inte direkt av fondflöden för att bevisa sina 

hypoteser. Berk och Van Binsbergen (2015) drar slutsatsen om att placerare klarar av 

att urskilja skickliga förvaltare och placerar stora delar av sitt kapital hos dessa genom 

att visa att 16–25 % av alla tillgångar placerade i fonder förvaltas av den skickligaste 10 

% av förvaltarna.  

Eftersom min metod för att undersöka hur fondernas avgifter relaterar till fondflöden 

är väldigt lik den som har använts i de undersökningar som visar en negativ relation 

mellan totala avgifter och fondflöden så hade jag förväntat mig att mina resultat skulle 

visa samma sak. Mina resultat visar dock att relationen mellan totala avgifter och 
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fondflöden inte existerar då fasteffektsmodellen används för att kontrollera både 

individeffekter och tidseffekter6. Ifall någondera effekten utelämnas så syns det en 

negativ relation, det vill säga att ifall tidsdummyvariablerna utelämnas så är mina 

resultat i linje med de tidigare undersökningarna. Jag anser dock att det finns väldigt 

goda skäl till att inkludera kontrollvariabler för varje månad, eftersom fondflöden kan 

vara väldigt varierande under olika tidsperioder. Min modell kontrollerar exempelvis 

för säsongsvariationer, vilket är något som Kamstra et al. (2015) hävdar att det 

existerar inom fondflöden. Dessutom drivs fondflöden av den allmänna ekonomiska 

utvecklingen och påverkas av investerarsentiment, då dessa inte direkt kontrolleras för 

så fångas de upp av månadsdummyvariablerna.  

Då fondens avgifter delas in i marknadsföringsavgifter och förvaltningsavgifter och 

effekten av dessa två undersöks över två tidsperioder med år 2007 som brytningspunkt 

så stöder mina resultat Goriaevs, Nijmans och Wekers (2008) hypotes om att placerare 

har lärt sig att undvika fonder som uppbär höga marknadsföringsavgifter. Denna 

indelning av fondernas avgifter gör dock att varken teckningsavgifter, 

försäljningsavgifter eller prestationsbaserade avgifter beaktas. Mina resultat ger stöd 

till Goriaevs, Nijmans och Wekers hypotes då jag undersöker effekten av 

marknadsföringsavgiften på både in- och utflöden. I tabell 12, regression 4, syns det att 

en högre marknadsföringsavgift leder till utflöden under den senare tidsperioden 

medan avgiften inte påverkar inflöden. Därmed tyder resultaten på att placerare 

faktiskt lämnar fonder med höga avgifter, medan fonder med höga 

marknadsföringsavgifter inte lyckas attrahera nya placerare och därmed skapa 

inflöden. Även om tidsperioderna i undersökningarna inte överensstämmer så visar 

både mina resultat och Goriaevs, Nijmans och Wekers (2008) att den positiva effekten 

av marknadsföring håller på att avta för fonder. Därmed kan man säga att en del av 

snedvridningarna i beslutsprocessen vid val av fondplaceringar orsakade av 

psykologiska faktorer här minskat. 

I mitt sampel övergår ändå inte marknadsföringsavgiften till att ha en negativ inverkan 

på fondflöden, men effekten minskar drastiskt. I regression 1 i presenterad i tabell 9 

visar resultaten att effekten av marknadsföringsavgiften under den senare tidsperioden 

är exakt lika med noll, men och övergår alltså inte till att ha en negativ inverkan på 

                                                        

6 Även om månadseffekterna byts ut mot årseffekter så hålls detta resultat oförändrat. 
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fondflöden. Denna effekt syns dock inte i regression 4 och 5 i tabell 9, det vill säga då 

avkastningen mäts med hjälp av faktormodellerna. I dessa regressioner är inte 

marknadsföringsavgiften en signifikant determinant. De robusthetstest jag utför visar 

dock att denna slutsats är känslig för hur tidsperioderna väljs, exempelvis i bilaga 1 

syns det att marknadsföringsavgiften har en negativ inverkan totalt sett under vissa 

tidsperioder även fast den riskjusterade avkastningen beaktas.  

Då faktormodellerna används för att beräkna avkastning syns två andra intressanta 

effekter. I tabell 9, regression 4, det vill säga i den regression då avkastningen mäts 

med hjälp av CAPM visar resultaten att förvaltningsavgiften har en signifikant negativ 

inverkan på fondflöden under den tidigare tidsperioden, medan denna effekt försvinner 

under den senare tidsperioden. Ett liknande resultat uppkommer i regression 4 i tabell 

10 där resultatet tyder på att förvaltningsavgiften till och med har en svag positiv 

inverkan på fondflöden under den senare tidsperioden. Även i tabell 11 syns att då 

tidsperioderna ändras till 1991-2008 samt 2009-2014 så har förvaltningsavgiften en 

negativ inverkan under den tidigare tidsperioden, men övergår till att ha en statistiskt 

signifikant men ekonomiskt obetydlig effekt under den senare tidsperioden.  

Min hypotes gällande fondernas avgiftsstruktur, det vill säga hypotes två, är att 

betydelsen av fondernas avgifter har förändrats under den senare tidsperioden. Mina 

resultat visar att det finns en skillnad i hur dagens placerare reagerar på 

marknadsföringsavgifter. Marknadsföringsavgiften representerar en avgift som de 

nuvarande placerarna i en fond inte får någon nytta av. Marknadsföringsavgiften är 

inte en kompensation åt fondförvaltaren för god prestation, utan går i sin helhet åt att 

attrahera nya placerare till fonden. Indirekt gör detta dock att fondförvaltarens 

inkomster ökar, givet att marknadsföringen lyckas attrahera nya placerare. Denna 

avgift har fått mycket publicitet, speciellt i USA, vilket också är orsaken till att det finns 

data tillgängligt på denna avgift. Länders lagstiftning är väldigt varierande, och alla 

kräver inte att fonder specificerar hur stor del av fondens totala avgifter går åt till 

marknadsföring. Därmed anser jag att detta resultat stöder argumentet om att 

placerare reagerar annorlunda på fondernas avgiftsstruktur nu än tidigare, som ett 

resultat av ökad informationstillgänglighet. Även om marknadsföringsavgiften har 

rapporterats under en längre tid så ökar hela tiden placerarnas medvetenhet, vilket 

betyder att flera placerare beaktar denna avgift vid uppgörandet av placeringsbeslut. 

Därmed går inte hypotes två att förkasta, i regressionerna med icke-riskjusterad 

avkastning syns en förändring i hur placerare reagerar på marknadsföringsavgifter 
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medan det i regressionerna baserade på faktormodellerna syns en skillnad i hur 

placerare reagerar på förvaltningsavgifter. 

Eftersom hypotes två inte går att förkasta granskas hypotes 2.1, det vill säga hypotesen 

om att dagens placerare är mera avgiftskänsliga än placerare varit tidigare. För att 

stöda denna hypotes skulle det krävas att resultaten visar en ökad negativ relation 

mellan fondflöden och avgifter. Notera dock att mina resultat inte visar att 

marknadsföringsavgiftens inverkan på fondflöden har gått från positiv till negativ, utan 

den har enbart mindre positiv inverkan nu än vad den haft tidigare. Det samma gäller 

förändringarna i förvaltningsavgiftens roll som syns i tabell 9 regression 4 samt tabell 

11 regression 4. Förvaltningsavgiften verkar ha haft en liten negativ inverkan på 

fondflöden under den tidigare tidsperioden, vilket under den senare tidsperioden har 

korrigerats så att effekten i medeltal är lika med noll. Dessa resultat talar alltså för ett 

förkastande av hypotes 2.1. 

Resultaten från regressionerna som inkluderar riskjusterad avkastning stöder överlag 

förkastandet av hypotes 2.1. Då denna avkastning inkluderas så är 

marknadsföringsavgiften inte en signifikant determinant under någondera 

tidsperioden. Detta tyder på att marknadsföringsavgiften fångar upp samma effekt som 

den riskjusterade avkastningen medför. En möjlig förklaring till en dylik effekt skulle 

vara att under den tidigare tidsperioden då marknadsföringsavgiften är positivt 

relaterad till inflöden så är det mest fonder med god riskjusterad avkastning som 

marknadsför sig aggressivt. Under den senare tidsperioden då 

marknadsföringsavgiften är negativt relaterad till fondflöden så kan det vara att det är 

fonder som presterar dåligt, mätt i riskjusterad avkastning, som marknadsför sig 

aggressivt. Om ett sådant scenario skulle inträffa, så förklarar det varför riskjusterad 

avkastning eliminerar effekten av marknadsföringsavgiften på fondflöden. Jag hittar 

dock enbart svagt stöd för en sådan hypotes eftersom det i tabell 12, regression 4, visar 

sig att utflöden ökar vid högre marknadsföringsavgifter (ceteris paribus) även då 

avgiften mäts som överavkastning enligt Fama-French trefaktormodellen.  

Påståendet om existensen av ett kundsegment som på grund av avgiftskänslighet skulle 

ha flyttat sina innehav från aktivt förvaltade aktiefonder till ETF:er eller indexfonder 

måste dock förkastas, som ett resultat av att ingen tydlig förändring i placerares 

reaktion på fonders totala avgifter har konstaterats. Därmed förkastas hypotes 2.1 och 
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jag drar slutsatsen att dagens investerare inte är mera känsliga för fonder 

avgiftsstruktur än investerare varit tidigare.  

Dessa resultat stöder däremot hypotes 2.2, det vill säga att dagens fondmarknader 

fungerar mera effektivt så att fonder med god prestation kan höja sina avgifter och på 

det viset kompenseras för den goda prestationen. För att stöda denna hypotes krävs det 

alltså att avgifterna har mindre betydelse för fondflödena under den senare 

tidsperioden än vad de har under den tidigare tidsperioden. Observationen som 

tidigare diskuterades angående den minskade betydelsen av marknadsföringsavgiften 

stöder denna hypotes. Ett annat resultat som också stöder hypotesen är det tidigare 

nämnda resultatet i tabell 9, regression 4, där förvaltningsavgiften har en signifikant 

negativ inverkan på fondflöden under den tidigare tidsperioden medan denna effekt 

förändras till att vara i medeltal noll under den senare tidsperioden.  

Överlag verkar avgiften ha mindre inverkan på fondflöden i mina modeller än jag hade 

förväntat mig, men de statistiskt signifikanta resultat som uppkommer visar att 

effekten har minskat under den senare tidsperioden. Detta är därmed ett starkt stöd för 

fondmarknaderna är mera rationella nu än de varigt tidigare, enligt Berks och Greens 

(2004) rationella modell för fondmarknaden.  Denna ökade rationalitet har inte 

nödvändigtvis skett av sig själv, utan detta kan mycket väl vara orsakat av den ökade 

konkurrens som ETF-marknaden har medfört bland de aktivt förvaltade fonderna. 

Eftersom allt fler placerare väljer ETF:er sätter det press på fondförvaltare att se till att 

fonderna är korrekt prissatta så att de ännu är ett attraktivt alternativ för placerare.  

För att summera diskussionen i detta kapitel så finner jag stöd för att betydelsen av 

fondernas avgifter för placerare har förändrats under den senare tiden. Dock är det inte 

så att investerare reagerar mera negativt till höga avgifter, utan verkligheten ter sig så 

att investerare är beredda att betala en högre avgift för fonder som genom sin 

prestation gör sig förtjänt av dessa högre avgifter.  Jag finner alltså stöd för att 

placerare lägger större vikt vid den totala prestationen hos fonderna, det vill säga att de 

är beredda att betala en hög avgift för fonder som presterar bra. Detta har också 

fondförvaltarna reagerat på, och börjat justera avgifterna i enlighet med den realiserade 

riskjusterade avkastningen. 
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7.3 Förändringar i rollen av tidigare prestation  

Min tredje hypotes är att det har skett förändringar i hur placerare reagerar på 

fondernas tidigare prestation. Min hypotes är att dagens placerare lägger mera fokus på 

fonders prestation, speciellt prestation efter att både avgifter och risk har beaktats. En 

sådan förändring kan vara orsakad av den konkurrens som ETF:er och indexfonder 

medför.  Eftersom passiv förvaltning innebär en relativt väldiversifierad portfölj vars 

riskjusterade avkastning i medeltal överträffar fonder med aktiv förvaltning (Malkiel 

1995), ökar detta kraven på prestation för de aktivt förvaltade fonderna för att kunna 

attrahera nya placerare. Därmed finns det orsak att tro att de investerare som ännu 

placerar i aktivt förvaltade fonder lägger större vikt vid tidigare prestation, eftersom 

detta är en indikation på fondförvaltarens talang. Ifall fonden har lyckats överavkasta 

sitt index tidigare, finns det orsak att tro att fonden även lyckas med det i framtiden 

(Carhart 1997).  

Mina resultat visar stort stöd för denna hypotes. I tabell 9 syns det att i regressionerna 

2 och 3 som inkluderar ett icke-riskjusterat avkastningsmått är interaktionstermen för 

avkastningen negativ och statistiskt signifikant. Detta betyder att dessa 

avkastningsmått inte påverkar fondflöden i lika stor grad som tidigare. I de 

regressionerna med riskjusterad avkastning, det vill säga regressionerna 4 och 5, syns 

att interaktionstermen för avkastning är positiv och statistiskt signifikant. Dessa mått 

har alltså ökad betydelse för fondflöden under den senare tidsperioden. För att få en 

insikt i avkastningsmåttens relativa betydelse utförs också regressioner där både 

riskjusterad och icke-riskjusterad avkastning inkluderas i regressionerna. Resultaten av 

dessa regressioner presenterade i tabell 10 visar samma effekt, det vill säga att 

betydelsen av riskjusterad avkastning har ökat medan lutningskoefficienten för icke-

riskjusterad avkastning i medeltal är negativ. Även den kvadrerade riskjusterade 

avkastningen och dess interaktionsterm är positiv och statistiskt signifikant i denna 

modell.  

Då inflöden och utflöden undersöks separat syns att kvadrerad riskjusterad avkastning 

inte är en determinant för inflöden, utan enbart för utflöden. Mina resultat visar på ett 

icke-linjärt förhållande mellan riskjusterad avkastning och fondflöden, men det är inte 

de fonder som presterar väldigt bra som får onormalt stora inflöden utan dessa fonder 

drabbas av mindre utflöden. Detta kan t.ex. tyda på att placerare håller sig kvar i fonder 

som presterar väldigt bra även trots att marknadsläget inte är gynnsamt. Dessa 

modeller visar också att interaktionstermen för den riskjusterade avkastningen har en 
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statistiskt signifikant lutningskoefficient som är positiv för inflöden och negativ för 

utflöden, vilket betyder att dagens placerare lägger större vikt vid detta prestationsmått 

nu än tidigare. 

Resultaten i tabell 11 där ett flertal olika indelningar av tidsperioder används ger 

ytterligare robusthet till påståendet om att riskjusterad avkastning är betydligt 

viktigare för dagens investerare än vad det varit tidigare. Betydelsen av riskjusterad 

avkastning har ökat under varje år i de presenterade resultaten, vilket tyder på att det 

skett en kraftig förändring i vilken avkastning som är viktigt för dagens placerare. 

Resultaten i tabell 11 visar alltså att desto längre framåt i tiden man går desto större 

inflöden har fonder med den bästa avkastningen fått. Koefficienten för 

interaktionstermen för kvadrerad avkastning ökar kraftigt i storlek vilket tyder på att 

det icke-linjära sambandet mellan avkastning och inflöden blir ännu starkare under 

senare tidsperioder. 

Observationen att riskjusterad avkastning har ökat i betydelse för placerare, samtidigt 

som också fondernas risk har ökat i betydelse, betyder att dagens investerare i aktiva 

fonder är mera medvetna om fondernas prestation. Denna snabba rationalisering av 

placerares beteendemönster har skett under samma tidsperiod som ETF-marknaden 

har haft sin kraftigaste tillväxt. Även om förändringen i beteendemönster kan vara 

orsakat av andra förändringar i omgivningen, tolkar jag detta som en följd av den ökade 

populäriteten av ETF:er och indexfonder, eftersom dessa antagligen fungerar som 

substitut för aktiva fondplaceringar för placerare som inte har tid eller kunskap att 

konstant analysera sina placeringar i aktiva fonder. Därmed ökar pressen på de aktiva 

fonderna att faktiskt prestera bättre än de passiva alternativen, vilket gör att fondernas 

riskjusterade prestation ökar i betydelse.  

7.4 Slutsatser 

Jag dokumenterar betydande förändringar i determinanterna för fondflöden mellan 

tidsperioderna 1991–2006 och 2007–2014. Resultaten visar att dagens investerare 

lägger större vikt på fondernas riskjusterade avkastning, risk samt storlek. Faktorer 

som har minskat i betydelse är fondernas marknadsföringsavgift, ålder, kategoriflöden 

samt icke-riskjusterad avkastning. Jag förklarar denna förändring med att dagens 

placerare är mera sofistikerade än vad de varit tidigare. De faller inte för 

marknadsföring utan substans, placerar inte i fonder enbart för att de är nya och väljer 
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sina fonder på basis av individuell prestation i stället för branschexponering. Dagens 

placerare väljer istället fonder på basis av deras riskjusterade prestation, och 

därigenom har också inflödet till mindre fonder ökat eftersom dessa möjligtvis inte har 

uppmärksammats tidigare fastän de haft en god riskjusterad avkastning.  

Denna förändring i placerarnas beteendemönster kan möjligen förklaras med det ökade 

produktutbudet och konkurrensen på fondmarknaden. Informationstillgängligheten 

ökar konstant i och med teknologins framsteg, och en trend gentemot indexsparande 

och ETF:er gör att aktivt förvaltade fonder måste ytterligare effektivera sin verksamhet 

för att attrahera nya placerare. Ytterligare robusthetstest visar att förändringen i 

beteendemönstret har skett ungefärligen kring år 2006 och framåt, vilket infaller under 

samma tidsperiod som ETF-marknaden har haft en väldigt stark tillväxt.  

Jag använder mig av moderna regressionsmetoder och hittar ingen klar koppling 

mellan fonders totala avgifter och in- eller utflöden. Dessutom har betydelsen av 

marknadsföringsavgiften minskat. Jag tolkar detta som ett stöd för Berks och Greens 

(2004) modell för rationella fondmarknader, i vilken fonderna justerar sin avgift i 

enlighet med dess prestation. Ifall fondförvaltarna agerar rationellt, så finns det ingen 

orsak till att fondernas avgift skulle kunna förklara fondflödena. Därmed är denna 

avhandling den första undersökningen som genom att studera individuella fondflöden 

uttryckligen finner stöd för att fondmarknaden fungerar effektivt i denna bemärkelse.  

Denna slutsats är av akademisk betydelse eftersom det i en stor del av de tidigare 

undersökningarna som har fokuserat på determinanterna för fondflöden har en negativ 

relation mellan fonders avgifter och fondflöden dokumenterats. Det finns dock också 

forskning, exempelvis Berk och Van Binsbergen (2015), som hävdar att fondmarknaden 

fungerar effektivt genom att fondernas avgifter justeras enligt fondens prestation. 

Denna avhandling knyter ihop dessa två konflikterande synsätt genom att visa att 

fondmarknaden har övergått mot att fungera effektivare under den senare 

tidsperioden. Denna insikt är också relevant för aktörer inom fondindustrin, resultaten 

tyder på att placerare är väldigt sofistikerade och om fonden presterar väldigt bra kan 

det finnas orsak att även öppet rapportera olika riskjusterade avkastningsmått. Det 

vore intressant att se hur placerare reagerar på en fond som exempelvis kraftigt 

marknadsför sig på basis av dess historiska prestation mätt som överavkastning enligt 

Fama-French trefaktormodell. För aktörer inom fondbranschen är det viktigt att vara 
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medveten om att ETF:er konkurrerar med aktiva fonder och på basis av statistiken från 

ICI (2015) så stjäl de marknadsandelar från aktiva fonder.  
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8 KRITIK OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Även om jag i min avhandling har strävat till att vara så noggrann som möjligt och 

beakta olika aspekter så finns det ändå brister i tillvågagångssättet. Dessa brister är 

dock till stor del gemensamma för alla undersökningar som har gjorts inom fondflöden, 

vilket talar för att dessa är väldigt svåra att korrigera för.  

En aspekt att beakta är dataintervallet, denna undersökning baserar sig på månadsvis 

data vilket är den minsta tidsenhet som har använts inom forskningsområdet. Dock 

innebär detta att till exempel vid beräknande av fondflöden så antas det att dessa 

flöden sker samtidigt på månadens sista dag, eftersom den totala förändringen som 

skett under hela månaden beaktas. På detta sätt antas alltså att placerare gör beslut på 

en månad gammal information, så som exempelvis avkastningen under föregående 

månad. Det är dock realistiskt att anta att investerare också beaktar föregående veckas 

avkastning, och varför inte till och med föregående dags avkastning. Det skulle ge 

resultaten betydligt mera robusthet ifall det skulle vara möjligt att göra undersökningar 

på exempelvis veckovis data.  

Även om CRSP databasen är justerad för överlevnadspartiskhet genom att alla fonder 

som har existerat är inkluderade i databasen så inför min forskningsmetod en viss grad 

av denna partiskhet. Speciellt de modeller som är baserade på faktoravkastningar lider 

av detta, eftersom det krävs 60 eller fler observationer på fondernas avkastning för att 

konstruera denna variabel. Då månadsvis data används betyder detta att enbart fonder 

som har existerat i över fem år är inkluderade i samplet för dessa regressioner. Då 

slutsatser dessutom dras utifrån dessa angående hur placerare reagerar till fonders 

ålder, så gäller det att vara skeptisk. Det är svårt att påstå att investerare föredrar yngre 

fonder framom äldre fonder, då de yngsta fonderna i samplet är fem år gamla. Förutom 

ålder så påverkar detta säkerligen storleksvariabeln, eftersom fonder tenderar att bli 

större desto längre de existerar.  

En annan brist i denna undersökning är orsakad av mitt val av metod. Eftersom jag 

använder mig av fasteffektsmodellen så kan jag inte inkludera variablerna för 

teckningsavgifter eller försäljningsavgifter. Ingen av de tidigare forskningarna har 

heller inkluderat båda två, eftersom de allt som oftast höjs eller sänks samtidigt vilket 

leder till perfekt korrelation. Det finns orsak att anta att placerare är skeptiska till att 

investera i fonder som har höga teckningsavgifter, även om de har presterat bra 
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tidigare. För att korrigera detta har jag använt mig av Sirris och Tufanos (1998) sätt att 

beräkna fondernas totala avgifter, men teckningsavgiften är en väldigt liten del av de 

totala avgifterna vilket gör detta sätt något bristfälligt.  

En viktig begränsning i min avhandling är att jag inte inkluderar tillväxten av ETF-

marknaden i min empiriska modell. Jag anser att det är väldigt sannolikt att det är den 

ökade konkurrensen från ETF-marknaden som har förorsakat förändringarna i 

placerares beteendemönster, men detta antagande testas inte empiriskt. Mina resultat 

visar enbart att förändringen i beteendemönster har skett under exakt samma 

tidsperiod under vilken ETF-marknaden har haft kraftig tillväxt, men för att ytterligare 

bekräfta sambandet kunde det vara intressant att inkludera ETF-flöden i modellen för 

att kontrollera för denna effekt.  

Modelldiagnostiken som har utförts finns presenterad i bilaga 2. Ur den syns det att 

modellspecifikationen i sig verkar vara korrekt, resultaten visar entydigt att valet av 

fasta effekter över slumpmässiga effekter är korrekt samt att inkluderandet av fasta 

effekter per månad även är motiverat. Dock ringer de övriga diagnostikerna 

varningsklockor, vilket betyder att lutningskoefficienterna i sig säkerligen är korrekta 

men att standardfelen eventuellt är partiska. Jag har dock använt mig av robusta 

medelfel i alla regressioner, och då största delen av mina resultat är i linje med tidigare 

forskning så anser jag inte att detta orsakar några större problem. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det råder ingen stor oenighet gällande vilka determinanterna är för fondflöden till 

amerikanska väldiversifierade aktiefonder med fokus på den inhemska marknaden. 

Detta val av fonder utgör dock en väldigt specifik avgränsning som har gjorts i så gott 

som alla tidigare undersökningar, vilket gör att vi nu har en god insikt i vilka 

determinanterna kunde tänkas vara för övriga fonder. Fortsatt forskning kan gradvis 

börja lätta på dessa avgränsningar, så att även fonder som investerar utomlands 

beaktas och också aktiefonder med specifika sektorstrategier. Kategoriflöden förklarar 

säkert en stor del av variansen i fondflöden till dessa fonder, men det blir ännu 

viktigare att inkludera makroekonomiska variabler då samplet utvidgas till dylika 

fonder. Förutom att motsvarande undersökningar har gjorts i olika länder, så finns det 

överraskande nog väldigt sparsamt med undersökningar som också inkluderar fonder 

med exempelvis industrifokus eller inhemska fonder som placerar utomlands. 
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Undersökningar som breddar på samplet skulle ge ökad robusthet åt de tidigare 

resultaten, samt möjligtvis ge nya insikter i vilka determinanter som är de viktigaste för 

placerare generellt.  

Gällande forskning inom hur ETF:er påverkar marknaden för aktivt förvaltade fonder 

så finns det ännu mycket att göra. Grundfrågan som jag ställer mig här, huruvida 

ETF:er komplementerar fondmarknaden eller kannibaliserar fondflöden till aktiva 

fonder får inget definitivt svar i denna avhandling. Mina resultat tyder på att 

kannibalisering är mera sannolikt, men för att svara på denna fråga kunde man 

eventuellt inkludera flöden till ETF:er som en skild determinant i 

fondflödesregressioner.  
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9 SAMMANFATTNING 

Avhandlingens syfte är att undersöka ifall det har skett förändringar i determinanterna 

för fondflöden som ett resultat av de senaste utvecklingarna inom fondindustrin. Detta 

motiveras med den starka tillväxten inom passivt förvaltade fonder, speciellt ETF:er, 

som kan påverka marknaden för aktivt förvaltade fonder både genom ökad konkurrens 

och genom kannibalisering av fondflöden.  

Avhandlingen diskuterar olika teorier som kan förklara vilka faktorer som är de 

viktigaste för placerare vid val av fond, och vilka faktorer som kan snedvrida denna 

beslutsprocess. Från tidigare forskning fås en samling faktorer som visat sig i praktiken 

vara avgörande för in- och utflöden till fonder. Relevansen av dessa faktorer förklaras 

till en stor del av teorin, men gällande fondernas avgifter råder vissa konflikterande 

synsätt. Enligt forskning inom fondflöden är fondernas totala avgifter, och speciellt 

marknadsföringsavgifter, en avgörande faktor i hur mycket kapital en fond erhåller. 

Detta resultat borde dock inte existera enligt Berks och Greens (2004) teori om hur en 

effektiv fondmarknad fungerar. Enligt denna teori borde fonderans avgifter justeras 

enligt dess prestation, så att fondförvaltaren på detta sätt maximerar sin inkomst. 

Eftersom fondförvaltaren gör en tjänst åt fondplacerarna, så borde denne kompenseras 

i enlighet med dennes prestation. Om detta skulle vara verklighet så skall inte 

fondernas avgifter kunna förutspå in- eller utflöden, utan fondens risk- och 

avgiftsjusterade prestation borde förklara denna variation. Dock finns det en mängd 

olika psykologiska faktorer som kan göra att placerare inte följer denna rationella 

modell. 

Den empiriska delen i avhandlingen baserar sig på paneldata sampel från CRSP Mutual 

Fund Database, och innehåller amerikanska aktiefonder vars strategi fokuserar på den 

amerikanska aktiemarknaden och inte innehåller något speciellt industrifokus. För att 

undersöka förändringar i determinanter för fondflöden över tid delar jag in samplet i 

två tidsperioder, en från 1991–2006 och en från 2007–2014. Jag använder mig av 

fasteffektsmodellen för regressionerna, med fasta effekter för varje individuell fond och 

tidsperiod. Regressionsmodellerna baserar sig på att framtida fondflöden förklaras med 

hjälp av fondernas prestation, avkastning, risk och övriga kontrollvariabler.  

Resultaten visar entydigt att det har skett förändringar i determinanterna för 

fondflöden mellan dessa två tidsperioder. De flesta determinanter har ändrat i 
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betydelse för placerare. Tidigare prestation, avkastning och fondernas storlek är 

faktorer som har ökat i betydelse. De faktorer som har minskat i betydelse är icke-

riskjusterad avkastning, marknadsföringsavgifter samt flöden till övriga fonder inom 

samma kategori. Risk, mätt som standardavvikelsen av avkastningen, är dessutom en 

ny determinant som enbart påverkar fondflödena under den senare tidsperioden.  

På basis av mina resultat drar jag slutsatsen att det skett en stor förändring i placerares 

beteendemönster gällande placeringar i aktivt förvaltade fonder under samma 

tidsperiod som ETF-marknaden har växt explosionsartat. Därmed anser jag det som 

väldigt sannolikt att det är den konkurrerande ETF-marknaden som har gett upphov 

till förändringarna i placerares beteendemönster. De placerare som finns kvar på 

marknaden för aktiva fonder lägger större vikt vid prestation, möjligen som ett resultat 

av att passiva fonder är ett så attraktivt alternativ att enbart de absolut bästa aktiva 

fonderna klarar av att attrahera investerare. Den andra slutsatsen är att fondernas 

avgifter inte verkar spela en stor roll för fondflöden, och den roll som dessa har haft 

tidigare har minskat i den senare tidsperioden. Jag tolkar detta resultat som att 

marknaden för aktiva fonder fungerar mera effektivt nu än tidigare, alltså håller den på 

att konvergera mot den rationella modellen för fondmarknaden som beskrevs av Berk 

och Green (2004).  

Denna slutsats är av betydelse eftersom i en stor del av de tidigare undersökningarna 

som har fokuserat på determinanterna för fondflöden har en negativ relation mellan 

fonders avgifter och fondflöden dokumenterats. Det finns dock också forskning, 

exempelvis Berk och Van Binsbergen (2015), som hävdar att fondmarknaden fungerar 

effektivt genom att fondernas avgifter justeras enligt fondens prestation. Denna 

avhandling knyter ihop dessa två konflikterande synsätt genom att visa att 

fondmarknaden har övergått mot att fungera effektivare under den senare tiden.  
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BILAGA 1 REGRESSIONSRESULTAT FÖR REGRESSIONER MED SEPARATA BRYTNINGSTIDPUNKTER 

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för fast-effekts regressioner med fasta effekter för både individuella fonder och tidsperioder. Regressionerna 

baserar sig på ett sampel av öppna amerikanska aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är fondflöden, 

beräknat som förändringen i fondens totala tillgångar efter att avkastningen subtraherats. De förklarande variablerna är föregående periods avkastning, 

beräknad som Fama-French alfa (FF3). Dessutom är avkastningen i kvadrat inkluderad med namnet qFF3. Vidare är marknadsföringsavgifterna (12b1) 

inkluderade samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek 

(FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden 

(Katflöde) är de totala flödena till fonder med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse av avkastningen 

under senaste 12 månader. Efter dessa variabler rapporteras koefficienterna för interaktionstermerna mellan varje determinant och en 

tidsperiodsdummy som antar värdet 1 från och med 2001 framåt i regression 1, från 2004 framåt i regression 2, från 2005 framåt i regression 3, från 

2006 framåt i regression 4, från 2007 framåt i regression 5, från 2008 framåt i regression 6, från 2009 framåt i regression 7 samt från 2010 framåt i 

regression 8.  

 Flöde (1) Flöde (2) Flöde (3) Flöde (4) Flöde (5) Flöde (6) Flöde (7) Flöde (8) 

Indelning av 

tidsperioder 
1991-2000 & 

2001 - 2014 

1991-2003 & 

2004 - 2014 

1991-2004 & 

2005 - 2014 

1991-2005 & 

2006 - 2014 

1991-2006 & 

2007 - 2014 

1991-2007 & 

2008 - 2014 

1991-2008 & 

2009 - 2014 

1991-2009 & 

2010 - 2014 

       4.161 3.339 3.305 3.129 3.186 3.563 3.703 3.624 

 (13.49)*** (14.26)*** (14.70)*** (15.17)*** (15.73)*** (18.59)*** (22.83)*** (24.11)*** 

        117.965 128.103 108.779 83.485 81.360 90.094 92.368 87.287 

 (2.97)*** (4.01)*** (3.03)*** (2.94)*** (3.05)*** (3.69)*** (4.06)*** (4.11)*** 

        0.303 0.158 -0.041 -0.185 -0.182 -0.167 -0.295 -0.324 

 (0.28) (0.20) (0.05) (0.24) (0.24) (0.22) (0.38) (0.42) 

           0.000 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 0.000 

 (0.07) (0.41) (0.18) (0.13) (0.92) (1.48) (1.70)* (0.03) 
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Fortsättning 

 Flöde (1) Flöde (2) Flöde (3) Flöde (4) Flöde (5) Flöde (6) Flöde (7) Flöde (8) 

Indelning av 

tidsperioder 
1991-2000 & 

2001 - 2014 

1991-2003 & 

2004 - 2014 

1991-2004 & 

2005 - 2014 

1991-2005 & 

2006 - 2014 

1991-2006 & 

2007 - 2014 

1991-2007 & 

2008 - 2014 

1991-2008 & 

2009 - 2014 

1991-2009 & 

2010 - 2014 

       -0.007 -0.005 -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 

 (6.64)*** (7.78)*** (7.62)*** (7.11)*** (6.48)*** (7.01)*** (9.51)*** (9.96)*** 

             0.002 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

 (1.59) (0.29) (1.11) (1.38) (1.24) (1.06) (0.87) (0.98) 

         -0.010 -0.013 -0.014 -0.015 -0.015 -0.015 -0.013 -0.014 

 (3.96)*** (5.35)*** (5.77)*** (6.25)*** (6.10)*** (5.70)*** (4.98)*** (5.27)*** 

          0.108 0.155 0.160 0.159 0.098 0.095 0.080 0.065 

 (3.02)*** (5.34)*** (5.64)*** (6.35)*** (5.16)*** (5.29)*** (5.80)*** (5.06)*** 

Tidsp.dum. 0.052 0.027 0.020 0.015 0.004 -0.007 -0.009 -0.000 

 (4.73)*** (2.96)*** (2.28)** (1.74)* (0.45) (0.80) (1.10) (0.01) 

         -0.146 0.964 1.091 1.470 1.468 0.859 0.928 1.620 

 (0.42) (3.43)*** (3.76)*** (5.62)*** (5.58)*** (3.18)*** (3.57)*** (5.80)*** 

          -15.766 3.583 25.303 56.549 74.981 81.143 96.632 225.622 

 (0.58) (0.12) (1.03) (2.64)*** (3.04)*** (2.86)*** (2.32)** (4.47)*** 

            -0.003 -0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

 (3.38)*** (1.66)* (0.22) (0.70) (0.02) (0.25) (1.14) (1.04) 

           -0.007 -0.004 -0.002 -0.001 0.003 0.004 0.003 0.002 

 (3.39)*** (2.95)*** (1.68)* (0.56) (2.07)** (2.77)*** (2.22)** (1.26) 

            -0.072 -0.127 -0.134 -0.137 -0.075 -0.073 -0.064 -0.041 

 (1.97)** (4.19)*** (4.52)*** (5.16)*** (3.62)*** (3.63)*** (3.66)*** (2.37)** 

         0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 

 (2.87)*** (1.52) (0.15) (2.28)** (4.96)*** (5.93)*** (3.36)*** (4.35)*** 

        -0.780 -0.598 -0.458 -0.264 -0.223 -0.394 -0.235 -0.179 

 (0.82) (2.01)** (2.02)** (1.49) (1.34) (2.47)** (1.63) (1.35) 
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Fortsättning 

 Flöde (1) Flöde (2) Flöde (3) Flöde (4) Flöde (5) Flöde (6) Flöde (7) Flöde (8) 

Indelning av 

tidsperioder 
1991-2000 & 

2001 - 2014 

1991-2003 & 

2004 - 2014 

1991-2004 & 

2005 - 2014 

1991-2005 & 

2006 - 2014 

1991-2006 & 

2007 - 2014 

1991-2007 & 

2008 - 2014 

1991-2008 & 

2009 - 2014 

1991-2009 & 

2010 - 2014 

 (0.34) (1.28) (1.37) (1.08) (1.50) (1.27) (3.20)*** (0.41) 

Konstant 0.059 0.079 0.088 0.094 0.094 0.090 0.085 0.088 

 (4.90)*** (6.75)*** (7.43)*** (7.83)*** (7.77)*** (7.43)*** (6.98)*** (7.12)*** 

         

Månatlig-FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Fond-FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

R
2
 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

N 250 323 250 323 250 323 250 323 250 323 250 323 250 323 250 323 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 
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BILAGA 2 MODELLDIAGNOSTIK 

Val av paneldataregressionsmodell 

För att säkerställa att fasta-effekters modellen är den korrekta så utför jag Hausman-

testet på den första regressionen rapporterad i tabell 7, samt regressionen presenterad i 

tabell 9 med avkastning baserat på Fama-French trefaktormodellen. Dessa är de mest 

centrala regressionerna, och de övriga specifikationerna är enbart modifierade 

versioner av dessa. Som nämnt i metodkapitlet så är det på basis av samplets karaktär 

samt på basis av tidigare forskning väldigt sannolikt att fasta-effekters modellen är den 

korrekta, men med Hausman testet fås också empiriskt stöd för detta antagande. 

Hausman testet går ut på att först köra regressionen med fasta-effekter och sedan med 

slumpmässiga effekter. I dessa regressioner kan dock inte robusta medelfel användas, 

vilket gör att resultatet inte direkt är jämförbart med de övriga regressionerna.  

Det formella Hausman testet kontrollerar ifall den individspecifika variationen 

korrelerar med de förklarande variablerna, under nollhypotesen att det inte finns 

korrelation. Ifall nollhypotesen förkastas är fasta-effekter modellen att föredra 

eftersom det då skapas dummyvariabler för varje individ. Resultaten är presenterade i 

tabell 13 och 14, och nollhypotesen om ingen kovarians förkastas klart. Detta betyder 

att användandet av fasteffektsmodellen är korrekt. 

Tabell 13 Regressionerna inkluderade i Hausman testet samt Hausman testets resultat 

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för en fast-effekts regression med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder och en regression med slumpmässiga effekter. 

Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna amerikanska aktivt förvaltade fonder under 

tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är fondflöden, beräknat som förändringen i 

fondens totala tillgångar efter att avkastningen subtraherats. De förklarande variablerna är 

föregående periods avkastning, beräknad som icke-riskjusterad avkastning under senaste 12 

månader i regression 1 (Ret12). Vidare är total avgift (TotAvg) definierat enligt Sirris och Tufano 

(1998) som fondens totala kostnader i relation till totala tillgångar plus en sjundedel av 

teckningsavgiften, fondens storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av fondens totala 

tillgångar, fondbolagets storlek (FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom fondbolaget, 

ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på marknaden, kategoriflöden (Katflöde) 

är de totala flödena till fonder med samma kategoriklassificering under samma månad, risken är 

mätt som standardavvikelse av avkastningen under senaste 12 månader i regression 1 och 

senaste 6 månader i regression 2 och 3. Hausman-testets resultat är presenterat i slutet av 

tabellen. 
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 Flöde 

Ret12 

Flöde 

Ret12 

              0.094 0.096 

 (117.42)*** (122.33)*** 

          -0.025 -0.060 

 (1.11) (3.98)*** 

       -0.003 -0.001 

 (37.73)*** (23.54)*** 

             0.001 0.001 

 (3.35)*** (9.05)*** 

         -0.022 -0.018 

 (73.40)*** (93.32)*** 

          0.031 0.034 

 (4.98)*** (5.53)*** 

      0.001 -0.001 

 (0.14) (0.12) 

Konstant 0.071 0.058 

 (27.72)*** (28.07)*** 

Månatlig-FE Ja Ja 

Fond-FE Ja Nej (RE) 

   

R
2
 0.08 0.08 

N 587 801 587 801 

Antal fonder 10 184 10 184 

   

Husman-test: Ho:  Cov(a[i],x[it])=0 

Chi
2
 3640.35 

P-värde 0.0000 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 och t-värdet i parentes 
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Tabell 14 Hausmantestet på regressioner som inkluderar interaktionstermer 

Tabellen rapporterar regressionsresultaten för en fast-effekts regression med fasta effekter för 

både individuella fonder och tidsperioder och en regression med slumpmässiga effekter. 

Regressionerna baserar sig på ett sampel av öppna amerikanska aktivt förvaltade fonder under 

tidsperioden 1991–2014. Den beroende variabeln är fondflöden, beräknat som förändringen i 

fondens totala tillgångar efter att avkastningen subtraherats. De förklarande variablerna är 

föregående periods avkastning, beräknad som Fama-French alfa. Dessutom är avkastningen i 

kvadrat inkluderad med namnet qFF3. Vidare är marknadsföringsavgifterna (12b1) inkluderade 

samt förvaltningsavgiften (Förvalt), fondens storlek (TNA) är det logaritmerade värdet av 

fondens totala tillgångar, fondbolagets storlek (FBstorlek) är logaritmen av tillgångarna inom 

fondbolaget, ålder är logaritmen av antalet månader fonden funnits på marknaden, 

kategoriflöden (Katflöde) är de totala flödena till fonder med samma kategoriklassificering 

under samma månad, risken är mätt som standardavvikelse av avkastningen under senaste 12 

månader i regression 1 och senaste 6 månader i regression 2 och 3. VIX-indexet (VIX) är ett 

mått på förväntad marknadsvolatilitet. Efter dessa variabler rapporteras koefficienterna för 

interaktionstermerna mellan varje determinant och en tidsperiodsdummy som antar värdet 1 

från och med 2007 framåt, dessa är markerade med ett ”D” före determinanten. Hausman-

testets resultat är presenterat i slutet av tabellen. 

 Flöde 

FF3 

Flöde 

FF3 

       3.186 3.212 

 (45.16)*** (46.94)*** 

        81.360 87.374 

 (14.10)*** (16.61)*** 

        -0.182 -1.008 

 (0.56) (12.80)*** 

           -0.001 -0.001 

 (1.99)** (2.81)*** 

       -0.003 -0.001 

 (18.37)*** (7.76)*** 

             -0.001 0.001 

 (3.40)*** (6.21)*** 

         -0.015 -0.009 

 (13.90)*** (18.55)*** 

          0.098 0.098 

 (6.00)*** (6.00)*** 

       0.000 0.001 

 (0.10) (3.10)*** 

Tidsp.dum. 0.005 -0.001 

 (0.59) (0.57) 
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Tabell 14 - Fortsättning 

 Flöde 

FF3 

Flöde 

FF3 

         1.468 1.198 

 (15.68)*** (13.35)*** 

          74.981 66.094 

 (8.03)*** (7.77)*** 

            -0.000 -0.000 

 (0.05) (2.00)** 

           0.003 0.002 

 (3.76)*** (4.62)*** 

            -0.075 -0.073 

 (4.12)*** (3.98)*** 

         -0.002 -0.001 

 (12.17)*** (10.07)*** 

          -0.223 -0.047 

 (3.35)*** (0.76) 

            0.002 0.001 

 (3.21)*** (2.80)*** 

         -0.000 -0.001 

 (0.98) (3.90)*** 

Konstant 0.093 0.045 

 (11.99)*** (16.69)*** 

Månatlig-FE Ja Ja 

Fond-FE Ja Nej (RE) 

   

R
2
 0.05 0.05 

N 250 323 250 323 

Husman-test: Ho:  Cov(a[i],x[it])=0 

Chi
2
 387.25 

P-värde 0.0000 

 

Efter att ha bekräftat att fasta-effekter är korrekt modell, kontrollerar jag även ifall 

fasta effekter per månad är nödvändiga i mina modeller. Detta utförs genom ett 

hypotes-test i vilket nollhypotesen är att tidsdummyvariablernas sammanlagada 

inverkan på fondflöden är noll. Det är alltså frågan om ett F-test där hypotesen är att 

koefficienterna för alla tidsdummyn samtidigt är lika med noll.   
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Tabell 15 Test för användingen av tidsdummyvariabler 

Ho: Alla tidsdummykoefficienter är samtidigt lika med noll 

F(283,  5016) =    8.83 

P-värde: 0.0000 

 

Resultatet är ett klart förkastande av nollhypotesen, vilket innebär att åtminstone 

någon tidsdummy har en statistiskt signifikant inverkan på fondflöden. Detta gör att 

valet av att inkludera fasta tidseffekter är välgrundat. 

Resultat från formella modelldiagnoser 

Förutom Hausmantestet för att säkerställa valet av modell använder jag mig också av 

andra formella test för att kontrollera modellspecifikationen. Som nämnt i 

metodkapitlet bygger också paneldataregressioner på samma grundantaganden som 

den traditionella OLS regressionen. För att kontrollera ifall dessa antaganden uppfylls 

finns det ett flertal olika statistiska test som kan utföras. Jag kommer att använda mig 

av en STATA modul som utför ett modifierat Wald test för gruppvis heteroskedasticitet 

i fasteffektsmodellen baserat på Greene (2000), ett test för autokorrelation i paneldata 

utvecklat av Wooldridge (2002) samt Shapiro-Wilkes test för normalfördelning av 

residualen.  

Som en försiktighetsåtgärd har jag använt mig av Huber-White standardfel vilket 

korrigerar för heteroskedasticitet och autokorrelation, dessutom minimerar det 

snedvridningen orsakat av ojämnt fördelade residualer. Dessa test visar att 

användingen av robusta standardfel är ett måste, eftersom OLS antagandena inte 

verkar hålla. 

Jag rapporterar enbart resultaten från dessa diagnostest utförda på den regression som 

innehåller flest variabler och observationer, det vill säga regressionen rapporterad i 

tabell 10. Det första testet som körs är det modifierade Walds testet för 

heteroskedasticitet, det vill säga en ojämn varians hos feltermen. Ifall nollhypotesen om 

jämn varians förkastas så betyder det att standardfelen i regressionen kan vara 

missvisande, men koefficienternas skattning är ändå korrekt. Jag använder mig också 

av ett test för autokorrelation i feltermen i en linjär panel-datamodell utvecklat av 



102 

 

 

Wooldridge (2002). Autokorrelation betyder att feltermen från regressionerna 

korrelerar väldigt högt med sig själv genom tiden, vilket likt heteroskedasticitet gör att 

standardfelen inte beräknas korrekt. Till sist kontrollerar jag ifall residualerna är 

normalfördelade med hjälp av Shapiro-Wilkes test för normalitet. 

 

Tabell 16 Resultat från de tre modelldiagnostesterna  

Wald’s test Wooldridge’s test  Shapiro-Wilke’s test 

Ho:Homoskedasticitet Ho: Ingen autokorrelation 

av första ordningen 

Ho:Normalfördelade residualer 

chi2 (5017): 1.4*1011 F(1, 9723): 526.498 Z-värde: 14.764 

P-värde: 0.0000 P-värde: 0.0000 P-värde: 0.0000 

 

I tabell 13 presenteras resultatet från alla tre test. Det står klart att nollhypotesen om 

homoskedasticitet klart förkastas och därmed bryts ett av regressionens 

grundantaganden och det finns risk för att snedvrida resultaten ifall inte robusta 

standardfel används. Av resultatet framgår också att antagandet om ingen 

autokorrelation också klart måste förkastas. Resultatet normalfördelningen av 

residualerna visar också att även denna nollhypotes måste förkastas. Alla dessa 

problem åtgärdas dock genom användingen av robusta standardfel, så som Huber-

White standardfelen som jag har använt mig av.  


