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Avhandlingens syfte är att undersöka om aktivt förvaltade fonder presterat bättre än 

passivt förvaltade fonder på den finländska placeringsfondsmarknaden under 

tidsperioden 2009-2015. Datamaterialet på 68 fonder delas in i tre underperioder för 

att se om låg- eller högkonjunktur påverkat fondförvaltarnas prestationsförmåga, där 

endast fonder som existerat minst 36 månader under tidsperioden tas med i 

datasamplet. Fonderna placerar fondkapitalet inom marknaderna i Finland, Norden, 

Europa eller världen. Fondprestationen mäts med riskjusterade prestationsmått av 

Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensens alfa (1968). Varje jämförelsemarknad har 

en jämförelseindex som fungerar som måttstock både till aktivt och passivt förvaltade 

fonder.  

Undersökningens resultat stöder tidigare forskning på finländska marknaden, där 

varken aktivt eller passivt förvaltade fonder har kunnat överträffa jämförelseindexets 

avkastning kontinuerligt på en signifikant nivå. Sharpe- och Treynorkvoten hittade 

enstaka fonder på alla fyra marknader som visade kontinuitet vid prestationen. 

Därmed är finländska fondinvesterare i helhet bättre av med att välja indexfonder vid 

valet av fondsparande.  

Nyckelord: Fond, fondförvaltning, aktiv, aktiefonder, passiv, indexfonder, 

jämförelseindex, Finland, riskjusterade prestationsmått, Sharpe, Treynor, Jensens 
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1 INLEDNING 

Tjänsten att diversifiera och hantera risk med en hyfsad avkastning åt investerare har 

funnits länge.  Fondbolagen samlar och hanterar fondkapitalet för en procentuell 

kostnad, och erbjuder andelsägarna en avkastning som överträffar marknadsindexet. 

Därför är fonder ett billigt och effektivt sätt för småinvesterare att kunna delta i aktiv- 

eller passiv placeringsstrategi på börsmarknaden. Även lättheten av teckning och 

inlösning av fondandelar ger fonderinvesterare en bekvämlighetsfaktor. 

Fondförvaltarna erbjuder andelsägarna expertis och aktiv skötsel av placeringarna ur 

ett brett urval av värdepapper, genom olika fondalternativ som exempelvis; 

räntefonder, blandfonder eller aktiefonder. I denna avhandling beaktas endast 

reglerade fonder som följer direktiven: Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Security Directive (UCITS-fonder) som förmedlas av fondbolag, i och med 

detta exkluderar ETF-placeringsfonder och specialplaceringsfonder ur datasamplet.  

Den aktiva fondförvaltningsstrategin baserar sig på att hitta felprissättningar på 

värdepappersmarknaden, och att med hjälp av kursutvecklings prognoser kunna 

utnyttja dessa tillfällen för onormala avkastningar. Med en effektiv förvaltning och 

lyckade prognoser borde aktivt förvaltade fonder överträffa marknadsindexets 

avkastning kontinuerligt på en lång tidshorisont. Denna förvaltningsmetod som 

baseras på antingen teknisk eller fundamental analys, skapar dock höga kostnader för 

fondbolagen. Kostnaderna måste täckas med en andel av fondens intäkter.  (Elton och 

Gruber 1997) Motsatsen till aktiv fondförvaltning är passivt förvaltade fonder, vars 

strategi är replikerande av marknadsindexet med lägsta möjliga kostnader. Denna 

förvaltningsstrategi avviker minimalt från marknadsindexet och erbjuder därför 

samma avkastning som marknaderna. Fastän indexfonder har blivit mer vardagliga på 

den finländska fondmarknaden, är marknadsandelen ännu minimal. (Meade och Salkin 

1989) 

Dahlqvist, Engström och Söderlind (2000) studerade alfavärdet av aktivt och passivt 

förvaltade fonder, och kom fram till att aktivt förvaltade fonder hade större alfavärde 

än passivt förvaltade fonder. Fondernas storlek påverkade alfavärdet, där stora aktivt 

förvaltade fonder hade lägre alfavärde än negativt förvaltade aktiefonder. Otten och 

Schweitzer (2002) jämförde europeiska och amerikanska fondmarknader, och 

framhävde att europeiska fondmarknader är mindre utvecklade om man ser till 

fondkapital, storlek och marknadsandel av totala värdepappersmarknaden. De 
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europeiska fondmarknaderna hade även högre koncentration till stora fondaktörer. 

Fondinvesterarnas rationalitet studerades av Cashman, Nardari, Deli och Villupuram 

(2012), som i sin undersökning hävdar att fondinvesterarna inte är resultatdrivna i sina 

investeringsbeslut. Majoriteten av fondkapitalflödet riktades till väl marknadsförda 

fonder, oberoende av fondens prestation.  

Liljeblom & Löflund (1995) studerade relativt tidigt den finländska fondmarknaden, 

och deras resultat stödde tidigare forskning från världen.  Prestationen av fonderna 

hade tydlig korrelation med fondens avgifter och storlek. Finländska 

indexfondmarknaden har högre kostnader än amerikanska på grund av sin unga ålder, 

vilket påverkar negativt på avkastningen av passivt förvaltade fonder (Ekholm och Peel 

2007).  

Skillnaden mellan aktivt- och passivt förvaltade fonder och deras riskjusterade 

avkastning studeras i denna avhandling. Med riskjusterade mått skapade av Treynor 

(1965) Sharpe (1966) och Jensen (1968) evalueras avkastningen av både aktivt och 

passivt förvaltade aktiefonder. I jämförelsen mäts om den aktiva 

fondförvaltningsmetoden tydligt har kunnat överträffa marknadsindexet, eller om 

investerarna skulle ha fått bättre avkastning från marknadsindexet. De månatliga 

fondpriserna för 68 fonder är samlade för tidsperioden januari 2009 – december 2015, 

och delas in i tre underperioder. Fastän ämnet är ett brett studerat ämne på 

världsmarknaden, har den unga finländska marknaden inte haft lång historia av 

indexfonder. Först under de senaste årtiondet har ett större antal indexfonder grundats 

i Finland, vilket ger direkt möjlighet att jämföra aktiv- och passiv fondförvaltning. 

Genom att studera tidsperioden efter den stora börskraschen 2008, kontribuerar 

avhandlingen till existerande forskning på den finländska marknaden. 

Undersökningens resultat tyder på att varken aktivt eller passivt förvaltade fonder har 

överträffat deras jämförelseindex. Dessutom visar resultaten att fonderna sällan kunde 

anpassa portföljerna enligt tillväxt- eller nedgångsmarknader. Finländska 

fondförvaltarnas förmåga att skapa mervärde med aktiv fondförvaltning på finländska, 

nordiska, europeiska eller globala marknader kan inte bevisas. Därmed når den 

finländska fondplaceraren största nyttan genom att placera i indexfonder som 

replikerar marknadsportföljen.  
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1.1 Problemområde 

Hypotesen om effektiva marknader är en essentiell teori bakom aktiv fondförvaltning, 

där hypotesen antar att marknaderna är effektiva och ingen arbitrage är möjlig. Medan 

aktiv fondförvaltning baserar på fondförvaltarnas förmåga att hitta felprissättningar 

och tidsanpassa placeringsstrategier. Traditionellt sett har aktivt förvaltade fonder haft 

marknadsdominans, medan passivt förvaltade fonder är relativt nya. Endast 4,5 

procent av kapitalet på fondmarknaden är placerat i passivt förvaltade fonder, vilket 

tyder på att största delen av investerarna tror på den aktiva fondförvaltningens förmåga 

att producera tilläggsvärde åt andelsägarna.  

Fondförvaltarnas insats i avkastningen av aktivt förvaltade fonder måste överstiga 

kostnaderna för aktiv fondförvaltning, annars nöter högre risker och kostnaderna 

nyttan ur den aktiva förvaltningsmetoden. Detta betyder att fondförvaltarna måste 

handla kostnadseffektivt för att hitta felprissättningar på marknaden, annars är det 

förmånligare att placera i passivt förvaltade fonder. Passivt förvaltade fonders styrka är 

avkastningar som avviker minimalt från marknadsavkastningen, och är därmed ett 

billigt sätt för investerarna att nå marknadens avkastning. Bankägda fondbolag har haft 

stark marknadsdominans på den finländska fondmarknaden, vilket har gett dessa 

fondbolag möjligheten att debitera betydligt högre kostnader jämfört med andra 

marknader. Detta har i sin tur lett till att de finländska fondbolagen har kunnat 

undvika lanseringen av indexfonder som skulle sänka intäkterna jämfört med aktivt 

förvaltade fonder. 

Om aktivt förvaltade fonder tydligt har kunnat överträffa jämförelseindexet flera år i 

rad, tyder det att hypotesen om effektiva marknader inte håller. Detta i sin tur stöder 

tanken om felprissatta värdepapper på marknaden, som kan utnyttjas för abnorma 

avkastningar. Aktiv- och passiv fondförvaltning är ett brett studerat ämne, och därför 

presenteras en stor del av tidigare forskning med olika slutsatser i denna avhandling. 

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att reda ut om aktiv fondförvaltning gett mervärde jämfört med 

passiv fondförvaltning på den finländska fondmarknaden för tidsperioden januari 

2009 – december 2015. 
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1.3 Omfattning 

Avhandlingen omfattar månatliga prisobservationer för 68 finländska aktiefonder för 

åren 2009-2015, varifrån de direkta månatliga avkastningarna beräknas. Fonderna 

placerar och jämförs med jämförelseindex inom fyra olika marknader; Finland, 

Norden, Europa och världen.  Endast fonder som varit aktiva minst 36 månader under 

undersökningsperioden tas med i datasamplet. Tidsperioden 2009-2015 delas in i tre 

delperioder, för att se om tillväxtmarknader eller nedgångsmarknader påverkat 

fondförvaltarnas prestation. Fondprestationen för alla fonder och index jämförs med 

tre riskjusterade mått: Jensens alfa, Treynor- och Sharpekvoten. I avhandlingens 

teoridel behandlas tidigare forskning kring ämnet väldigt omfattande, där resultatet av 

55 tidigare undersökningar presenteras. Hypotesen om effektiva marknader 

presenteras med teorier om aktiv- och passiv fondförvaltning. Finländska 

fondmarknadens historia presenteras kort i början av avhandlingen.  

1.4 Disposition 

Efter inledningen till avhandlingen presenteras den finländska fondmarknaden och 

dess utveckling i kapitel två. Tredje kapitlet behandlar teori för aktiv- och passiv 

fondförvaltning, och inleds med hypotesen om effektiva marknader. Kapitel fyra har en 

omfattande presentation av tidigare forskning kring ämnet, med en uppdelning på tre 

marknader; världen, Europa och Finland. Femte kapitlet tar upp metodiken i 

undersökningen inkluderat med formler och hypoteser. Datamaterialet presenteras i 

sjätte kapitlet med deskriptiv statistik. Kapitel sju framställer studiens resultat och 

diskussion kring det. Åttonde och sista kapitlet sammanfattar diskussionen kring 

resultaten och teorier.  
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2 FONDMARKNADEN I FINLAND 

Globalt jämfört har den finländska fondmarknaden utvecklats relativt sent, då den 

finländska lagstiftningen om placeringsfonder trädde i kraft 1987 och de första 

finländska placeringsfonderna därmed skapades. Detta kan jämföras med att de första 

offentliga fonderna i USA grundades 1924. Något som bromsade utvecklingen av den 

finländska aktiefondmarknaden var recessionen i början av 1990 talet, endast ett fåtal 

år efter att de första fonderna skapades. En stagnerande ekonomie och rasande 

börskurser skrämde investerarna från de nyskapade produkterna. Under ett årtionde 

hade antalet placeringsfonder vuxit endast från 18 stycken placeringsfonder år 1993 till 

över 300 placeringsfonder vid 2000 talets början. (Puttonen & Repo 2006) Något 

annat som beskriver tillväxten vid början av 1990-talet är de placerade eurona i 

placeringsfonderna. Där hela finländska placeringsfondsmarknaden hade ca 0,1 

miljarder euro placerat kapital i början av 1990-talet, hade kapitalet ökat till över 10 

miljarder euro i januari 2000. (Regeringens förslag HE 287/2009)  

 

För att se skilt på tillväxten av placeringsfondsmarknaderna på 2000-talet så kan man 

först se på tillväxten under millenniets första årtionde. Vid millennieskiftet hade de i 

Finland registrerade placeringsfonderna över 10 miljarder euro placerat kapital, medan 

kapitalet tio år senare hade ökat till 54 miljarder euro, där 482 placeringsfonder har 2,5 

miljoner andelsägare. (Suomen Sijoitustutkimus Oy lehdistötiedote  2010b) Som man 

ser i figur 1, har placeringsfondsmarknaden ökat explosionsartat i Finland efter 2010 

och vuxit till 85 miljarder euro i januari 2015, då 2,9 miljoner andelsägare äger andelar 

i 468 i Finland registrerade placeringsfonder.  Under perioden januari – juni hade 

värdet i de Finland registrerade placeringsfonderna ökat med 15 miljarder euro så att 

det placerade kapitalet för första gången steg det till över 100 miljarder euro. När man 

ser på antalet andelsägare skall man dock komma ihåg att en person äger i medeltal 2-3 

andelar i två olika placeringsfonder, vilket betyder att i dagsläget äger ca 1 miljon 

Finländare andelar i placeringsfonder. (Suomen Sijoitustutkimus Oy lehdistötiedote 

2015 ; Puttonen & Repo 2006) 
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Figur 1 Fondkapitalet i finländska placeringsfonder under åren 1992-2015.  

Källa: Suomen Sijoitustutkimus Oy rahastoraportti 2015 

 

Den stora tillväxten på placeringsfondsmarknaden kan ha många orsaker, men 

placeringsfondernas fördelar och flexibilitet jämfört med andra placeringsformer gör 

placeringsfonder till lätta placeringsformer för vanliga hushållssparare. 

Placeringsfonderna accepterar oftast små summor, vilket gör det lönsamt och möjligt 

för småsparare att investera pengar. Andra stora fördelar för småinvesterare är en 

automatiskt skött portfölj av professionella fondförvaltare och en diversifierad portfölj, 

eftersom högst 10 % av portföljens medel får investeras i samma emittents 

värdepapper. Likviditeten i placeringsfonder är även en stor fördel, oftast kan 

investerarna realisera sina investeringar inom några dagar. Tryggheten är även bra i 

placeringsfonder, då lagstiftingen och myndigheterna övervakar placeringsfondernas 

verksamhet väldigt noggrant. Förutom personkundernas investeringars tillväxt har 

även företagen börjat investera mera i placeringsfonder som investerar i kortfristiga 

räntepapper, för att hantera företagets kassa- och likviditet. Sista orsaken är de svenska 

bankernas fondbolag grundat placeringsfonder till Finland för skatteskäl. (Regeringens 

förslag HE 287/2009) 

 

När man jämför placeringsfondmarknaderna globalt så är den europeiska och 

finländska marknaden ännu relativt liten jämfört med USA sett till marknadens värde. 

Om man ser på den finländska fondmarknadens storlek i Europa baserat på värdet av 
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placeringarna i fonderna, har den finländska marknadsandelen vuxit sedan 2010. År 

2011 bestod den finländska UCITS-placeringsfondsmarknaden 0,75 % av Europas 

placeringsfondsmarknad.  Marknadsandelen har vuxit till 2015, då den finländska 

marknadsandelen vuxit till 1 % och är den 13 största marknaden av 28 länder. Detta 

kan man dock jämföra med siffror som visar att Luxemburgs marknadsandel är störst 

med 36 % och Irland med den näst största marknadsandelen på 18 %. (EFAMA 2011: 

2015) 

 

UCITS-placeringsfonder är fonder som regleras av europeiska placeringsfondsdirektiv, 

och av direktiven om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Direktiven 

innehåller bestämmelser för: årsberättelse, fondprospekt, och begränsar hur risker i 

placeringarna skall spridas. Även fortgående tecknanderätt och inlösande av 

fondandelar regleras av direktiven. Fonder som inte uppfyller UCITS-kraven 

klassificeras som specialplaceringsfonder. (Börsstiftelsens Placeringsfondsguide 2015) 

 

Om man ser på den finländska marknadskoncentrationen så kan man konstatera att de 

största bankernas fondbolag tydligt har den största marknadsandelen av 

fondmarknaden. Tillsammans har de tre största fondbolagen 72 % marknadsandel där 

Nordea Funds Oy har 37,2 %, OP-Rahastoyhtiö Oy 22,4 % och Danske Invest 

Rahastoyhtiö Oy 12,4 %. De olika marknadsandelarna kan man se i bilaga 1. Om man 

ser till vilka olika typer av fonder finländarna placerar i så är 37,3 % placerat i 

aktiefonder, 29,1 % i långa räntefonder, 18 % i kombinationsfonder, 14,1 % i korta 

räntefonder och 1,5 % i alternativa fonder. (Suomen Sijoitustytkimus Oy 

rahastoraportti 2015) Den finländska marknaden har tre stora aktörer, men med hjälp 

av Herfindahl-Hirschman-Indexet (HHI) kan man konstatera att marknaden faktiskt 

är högt koncentrerat i Finland. Finlands HHI-index stiger till 2133 vilket överstiger 

gränsen (1800) för en högt koncentrerad marknad. HHI räknas genom att addera de 

kvadrerade marknadsandelarna på varje aktör, detta ger slutliga indexvärdet som är 

mellan 1 och 10 000.  (Federal Reserve Bulletin 1998) 
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Figur 2 Herfindahl-Hirschman-Indexet i Finland. 

Källa: Suomen Sijoitustutkimus Oy rahastoraportti 2015 

 

HHI-indexet är ett index skapat för att mäta marknadskoncentrationen och 

konkurrensen mellan företag inom samma marknader. Indexet används t.ex. av 

Amerikanska justitiedepartementet i företagsfusionsbeslut, för att hindra för höga 

marknadskoncentrationer. (The United States Department of Justice 2016) 

 

Den europeiska och därmed den finländska fondmarknaden är outvecklade jämfört 

med den amerikanska fondmarknaden, därför har europeiska unionen 2009 stiftat 

direktiv  om att öppna placeringsfondsmarknaderna innanför Europa. Direktivets mål 

är att ge bättre förutsättningar för europeiska placeringsfondsmarknader att utvecklas 

till större fonder inom större marknader i Europa, för tillfället är de amerikanska 

fondbolagen större och effektivare och kan därmed konkurrera ut de europeiska 

fondbolagen. De finländska fondbolagen har en bra förutsättning för tillfället, fastän 

marknaden är svår. Detta kan motiveras genom att internationellt sett så anses de 

finländska placeringsfonderna vara effektiva och skattemässigt väldigt förmånliga. 

Därtill har de finländska fondbolagen specialiserat sig på högt kunnande om 

östeuropeiska och nordiska marknader, vilket har skapat intresse bland internationella 

investerare. (Regeringens förslag HE 287/2009) Minskningen av antalet fonder på 

finländska marknaden har ändrat på den långvariga trenden, där det fanns 482 fonder 

år 2009 hade antalet fonder minskat till 463 till mitten av 2015. Största orsaken är 

fusioner där fonder med liknande strategi har sammanslagits på en väl konkurrerad 

marknad.  

 

De finländska hushållens andel av det totala fondkapitalet har sjunkit stadigt under 

hela 2000-talet, detta är dock en trend i hela Europa där pensionsfonder och 



 

 

9 

försäkringskassor börjat investera i fonder i allt större grad. År 2009 svarade hushållen 

i Finland för 37,4 % av det totala fondkapitalet, medan andelen hade sjunkit till 34 % 

tre år senare. Detta är dock större andel än resten av Europa där andelen var 31 % år 

2012. Något som kan förklara denna skillnad är att de finländska hushållen i ökad takt 

har börjat placera i fonder, då kontoinsättningar i Finland ökade 30 % under 2009-

2015 hade fondkapitalet ökat med 60 %. Något som bromsade utvecklingen tillfälligt är 

nedgående börsmarknader som 2008,2011 och 2012, medan stigande börsmarknader 

betydligt ökar hushållens intresse för fondsparande. En fördel för finländska 

placeringsfonder är att finländska hushåll återhämtar sig snabbare än andra efter en 

sämre period. De finländska hushållen börjar snabbare än resten av de europeiska 

hushållen  investera igen då marknaderna svängt till det bättre. (Suomen 

Sijoitustutkimus Oy lehdistötiedote 2010a; Finansbranchens Centralförbund 2012; 

Finansbranchens Centralförbund 2015) 

 

Något som har bromsat utvecklingen av de finländska fondmarknaderna är höga 

kostnader jämfört med konkurrerande fonder i utlandet. De bankdominerade 

fondbolagen, och bekvämlighetsvana konsumenter har skapat en möjlighet för 

fondbolagen att debitera mera utan kompensation av högre avkastningar. Som en 

positiv utveckling kan ses att kostnaderna dock har sjunkit under senaste tiden. 

(Korkeamäki och Smythe 2004) Även undersökningen av Knuutila, Puttonen och 

Smythe (2007) kom till resultatet att finländska investerare placerar i bankernas 

fondbolag enligt varumärke och bekvämlighet, istället för historisk avkasting och 

Morningstar rating som rangordnar fonder enligt effektivitet. Detta tyder på att 

finländska investerare som placerar i bankernas fondbolag inte är ute efter optimal 

avkastning, utan vill spara i bekanta varumärkes produkter som de har lätt att sköta 

om. 

 

I helhet är den finländska fondmarknaden ännu ung, detta kan ses genom att dess 

marknadsandel av hela europeiska fondmarknaden stadigt ökar.  Starka sidor för den 

finländska marknaden är aktiv lagstiftning från regeringen och EU-direktiven för att 

förbättra positionen av de inhemska placeringsfonderna. Dessutom har de finländska 

fondbolagen kunnat specialisera sig på östeuropeiska marknader vilket ökar det 

internationella intresset för de finländska fondbolagen. Som svaga sidor kan ses de 

bankägda fondbolagens stora marknadsandel, och därmed väldigt koncentrerade 

marknader. I helhet kan man dock se stora möjligheter där större fondbolag effektivt 

kan erbjuda billiga tjänster även på internationell nivå.  



 

 

10 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Fondförvaltare har använt marknadsindex som måttstock för fondernas prestation 

under en längre tid, och detta ger investerarna chansen att evaluera fondernas 

avkasting gentemot marknaden. Man kan dock ifrågasätta fondförvaltarnas förmåga att 

välja det rätta jämförelseindexet då en aktivt förvaltad fondportfölj kan ha ett rejält 

större alfavärde än jämförelseindexet. (Costa och Jakob 2011) Detta slags av forskning 

skapar mycket diskussion om aktiv fondförvaltning och fondförvaltarnas förmåga att 

producera mervärde till investerarna, eller om det är lönsammare att investera i passivt 

förvaltade fonder. Traditionellt har aktivt förvaltade fonder dominerat 

placeringsfondmarknaden både i Finland och globalt. Finländska investerare har gått 

med i den internationella trenden och småningom ökat investeringarna i indexfonder, 

där indexfonderna bestod av 3,77 % av hela finländska fondkapitalet år 2010 hade 

marknadsandelen ökat till 4,49 % till mitten av 2015. (Suomen Sijoitustytkimus Oy 

rahastoraportti 2015) Teorin om aktiv fondförvaltning fördjupas senare i detta kapitel, 

denna följs av teorin om passivt förvaltade fonder, men först skall hypotesen om 

effektiva marknader presenteras.  

3.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader är väldigt viktig om man skall diskutera aktiv eller 

passiv fondförvaltning. Hypotesens tre nivåer estimerar om marknaderna använder 

informationen effektivt, eller om fondförvaltarna har möjlighet till högre avkastingar 

än marknadsindexet med hjälp av aktiv portföljförvaltning. Hypotesen om effektiva 

marknader skapades på 1960-talet då Eugene F. Fama publicerade sin artikel om 

effektiva marknader och random walk 1965. 1970 publicerade Fama sin 

sammanfattning av egna undersökningar och Paul. A. Samuelsons resultat i sin artikel 

"Efficient capital markets: A reviw of the theory and empirical work". Famas 

publikation på 1970-talet skapade den moderna uppfattningen om hypotesen om 

effektiva marknader och dess tre olika former.  

 

En viktig del av hypotesen om effektiva marknader är teorin om random walk som 

Fama tar upp redan i sin artikel 1965. Hypotesen om random walk konstaterar att 

framtidens aktiepriser inte kan förutspås på basis av historisk data, utan framtidens 

aktievärde är en slumpmässig summa. Detta betyder att historiska prisdata av 

aktiekursen inte ger en riktlinje för det framtida värdet på en meningsfull nivå. Det är 
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möjligt att försöka prognostisera framtida värden, men den slumpmässiga variabeln av 

en aktie gör det endast mjöligt att förutspå riktningen, men inte storleken av 

utvecklingen. (Fama 1965) 

 

Hypotesen om effektiva marknader borde inte stämma på stark nivå i sin helhet, detta 

kan motiveras genom att det finns aktörer på marknaden som försöker hitta arbitrage 

möjligheter och därmed investerar stora belopp på att få modeller och all information 

som möjligt. Detta betyder att alla investerare inte är överens om priset som gäller på 

marknaden, vilket tyder på att marknaderna inte kan vara fullständigt effektiva. Därför 

har de informerade investerarna kunnat köpa eller sälja värdepapper i förväg och 

därmed skapa volatilitet till rådande marknadspriser, dessa aktioner efterföljs snabbt 

av oinformerade investerare. (Grossman och Stiglitz 1980) 

 

De tre olika formerna av hypotesen om effektiva marknader är: svaga formen, semi-

starka formen och den starka formen av effektiva marknader. Om endast svaga formen 

av effektiva marknader stämmer, betyder det att investerarna har endast historisk 

marknadsdata tillgänglig vid skapande av sina värderingsmodeller. Den semi-starka 

formen inkluderar faktorerna från svaga formen, men även all tillgänglig publik 

information som finns att använda så som nyheter och analysrekommendationer. Om 

hypotesen om starka formen av effektiva marknader håller, håller även den svaga och 

semi-starka formen. Starka formen betyder att investerarna även har all 

insiderinformation tillgänglig om företaget vid värderingen. (Fama 1970) 

 

Om hypotesen om effektiva marknader skulle stämma, borde det teoretiskt räcka att 

investeraren väljer fonden endast på basis av sin egen risknivå. Detta kan motiveras 

med att de högt konkurrerade placeringsfondsmarknaderna borde följa lagen om ett 

pris, vilket betyder att det räcker för investeraren att hitta fonden med rätta 

riskprofilen. (Agarwal och Prather 1997) Något som talar emot detta är Jensens (1968) 

undersökning där han hittade nästan inga bevis på att fondförvaltarna skulle kunna 

producera mervärde med aktiv portföljförvaltning. Jensen konstaterade att fondernas 

nytta kan ses i möjligheten för låga kostnader och diversifierade investeringar. Jensen 

poängterade även att investerarna borde kräva högre avkastning då fondernas 

riskprofil stiger, istället för att endast jämföra absoluta avkastningar i val av 

placeringsfonder. Malkiel (2003) argumenterar marknadernas effektivitet oberoende 

av anomaliernas existens, där portföljförvaltarnas arbitragemöjligheter elimineras av 

anomalier och transaktionskostnadernas storlek. Malkiel menar att anomalierna på 
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marknaden är så små och transaktionskostnaderna så stora, att med effektiv 

portföljförvaltning finns inga arbitragemöjligheter.  

 

Hypotesen om effektiva marknader har diskuterats i många artiklar, något som har 

konstaterats upprepade gånger är att marknaderna inte kan vara fullständigt effektiva. 

Detta skulle betyda att alla investerare borde investera i passivt förvaltade fonder, på 

grund av deras låga kostnader. Marknadernas ineffektivitet syns i att vissa investerare 

får högre avkastning genom att använda aktivt förvaltade fonder, dock kan 

marknaderna inte vara ineffektiva i hög grad på grund av aktiemarknadernas höga 

konkurrens och de stora investerarna som försöker vinna marknadernas avkastning. En 

investerare måste därför veta om kompetensen räcker för att konkurrera emot andra 

aktörer, eller om passivt förvaltade fonder är bättre för investeraren. (Pedersen 2015)  

3.2 Aktiv fondförvaltning 

Konceptet av aktivt förvaltade fonder baserar sig på att portföljförvaltare av fonder har 

kunskap och förmåga att framställa högre avkastning än en individuell investerare. En 

lyckad uppskattning av framtida värdepapperspriser ger fondförvaltaren en chans till 

abnormal avkastning, därtill erbjuder fondförvaltarna en väldiversifierad portfölj till ett 

förmånligt pris. De riskaversiva investerarna på marknaden kräver högre avkastningar 

på riskfyllda investeringar, därför har måttstockar som Jensens alfa, Treynor och 

Sharpe modeller skapats för att mera jämnlikt kunna estimera olika fondförvaltares 

förmåga att förutspå värdeförändringar på marknaden. (Jensen 1968) Avkastningens 

rapportering i aktivt förvaltade fonder sker oftast av den absoluta avkastningen, vilket 

gör det svårt att avgöra om resultatet tillkomit tack vare fondförvaltarens prestation 

eller fondens höga risknivå. De riskjusterade avkastningarna möjliggör jämförelsen av 

olika fondtyper, där faktorer som fondförvaltarens val av jämförelseindex påverkar i 

stor grad hur den absoluta fondprestationen kan marknadsföras. Ett jämförelseindex 

med lågt riskvärde kan ge en mycket positivare bild av en fond med hög risks 

prestation. Fondernas rapportering av avkastning kan dock användas till att jämföra 

fonder med likanande riskprofil för att avgifterna i fonderna är avdragna före 

avkastningen. (Costa och Jakob 2011)  

 

Aktiva fondförvaltare använder sig av fundamental eller teknisk analys som är de två 

allmänna analysmodellerna i finansvärlden. Fundamental analys baserar sig på 

företagens och ekonomins faktorer, alltså grunddata som är tillgänglig. Dessa faktorer 
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kan vara flera års balansräkning, omsättning, tillväxt eller kassaströmmar för att 

värdera företaget. Teknisk analys baserar sig på värdepapprets ändringar i volatilitet 

och värderingar varifrån analytikerna försöker hitta trender och mönster. På dessa 

analyser skapar analytikerna modeller som estimerar värdepapprets kommande 

prisförändringar.  Många investerare tror att med hjälp av historisk data, kan man 

analysera framtida priser av värdepappret. Treynor och Ferguson bevisade dock redan 

1985 att historisk data endast kan hjälpa en investerare att avgöra om den 

tilläggsinformation som investeraren har redan prisats i aktiepriset, eller om 

tilläggsinformationen är tillräckligt signifikant att skapa abnormal avkastning. Detta 

betyder att tilläggsinformationen är faktorn som skapar tilläggsvärde, medan historisk 

data endast är ett verktyg att analysera informationen. (Treynor och Ferguson 1985) 

 

Portföljförvaltare som lyckats överträffa marknadsindexets avkastning flertalet gånger 

brukar ofta vara större fonder av större fondbolag. Detta beror på fondens effektivitet 

och förmåga att rekrytera de bästa fondförvaltarna. Därmed brukar fonderna som 

presterat bra inte ha tendens att höja på avgifter som reflekteras från avkastningen, 

därför borde det existera fonder med låga kostnader och bästa fondförvaltarna som kan 

överträffa målindexets avkastning. Aktivt förvaltade fonder har dock tydligt högre 

förvaltningsavgifter än passivt förvaltade fonder, detta är generellt sett nackdelen av de 

aktivt förvaltade fonderna.(Elton och Gruber 1997) Shukla (2004) hävdar i sin 

forskning att fondförvaltarnas förmåga att producera större avkastningar i USA inte 

överförs till fondens andelsägare, detta förklarade han med fondförvaltares tendens att 

höja avgifter i en framgångsrik fond. Resultatet strider mot aktivt förvaltade fonders 

mening med att andelsägarna kan förvänta sig högre avkastning än marknaden i 

medeltal. Dessa forskningar är bra exempel på varför diskussionen om aktivt förvaltade 

fonder fortsättningsvis existerar, då resultaten på samma marknad avviker beroende på 

forskningsmetod.  

 

En orsak till att investerarna köper aktivt förvaltade fonder är att fondernas köps och 

säljs till deras net asset value vilket betyder att fondförvaltarnas förvaltningsförmåga 

inte kan prissättas vid priset för att priset av fonden är fondens tillgångar delat på 

antalet andelar. Undersökningar har även visat att fondförvaltarna sällan höjer 

skötselavgifterna på grund av höga avkastningar, det visade sig att fonderna som 

presterade bäst hade samma nivå av avgifter som fondmarknaden i medeltal. En annan 

orsak kan vara tillgängligheten av passivt förvaltade fonder, dessa fonder har stadigt 

ökat i antal men utgör dock fortfarande en bråkdel av fondmarknaden. (Gruber 1996) 
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Investerarna i aktivt förvaltade fonder kan enligt Gruber kategoriseras i två olika typer; 

sofistikerade investerare, och ofördelaktiga investerare. Den första typen av investerare 

är professionella investerare som byter fonder aktivt och investerar enligt fondernas 

prestation, sofistikerade investerares placeringar belastas endast lite av 

fondförvaltningsavgifter. De ofördelaktiga investerarna kan vidare delas in i tre 

grupper;  

I) Investerare som placerar enligt marknadsförda produkter, eller via andras 

rekommendation.  

II) Institutionella investerare som är bundna att investera i vissa fonder på basis av 

egna regler eller lagstadgade restriktioner.  

IIV) Investerare som är bundna med oförmånliga fonder på grund av skattemässiga 

skäl.  

 

Ofördelaktiga investerare är den stora orsaken till att fonder som presterar dåligt kan 

överleva på marknaden längre än förväntat. En till orsak varför dåligt presterande 

fonder överlever längre än förväntat är att sofistikerade investerare inte kan använda 

blankning på fondandelar. (Gruber 1996) Överlevnaden av underpresterande fonder 

har diskuterats mycket i olika akademiska verk, i och med att 

placeringsfondsmarknaden har flera fonder som existerat länge trots en ogynnsam 

placeringshistoria.  

 

Fondförvaltarens timingförmåga spelar en stor roll vid aktivt förvaltade fonder, om 

fondförvaltare skulle ha denna förmåga skulle andelsägarna i fonden få större 

avkastning än förväntat. Många resultat visar dock att fondförvaltarna saknar denna 

förmåga att skifta fondens medel mellan olika marknader eller värdepapper vid rätt 

tidpunkt. (Shuka och Singh 1997) Moderna forskningar kring placeringsfonders 

prestation och alfavärde tyder på att inside information ofta är orsaken till 

marknadsstörningar och därmed positiva alfavärden. Positiva alfan kan direkt jämföras 

med arbitrage möjligheter där investeraren får tilläggsavkastning för specifik risk, men 

långvariga alfavärden på placeringsfonder är sällsynta och därmed undantagsfall. 

(Jarrow 2010) 
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3.3 Passiv fondförvaltning 

Passiv fondförvaltning som starkt kombineras med indexfonder baserar sig på att 

replikera fondportföljens innehav med målindexets värdepapper och därmed ha 

liknande avkastning som marknaderna i medeltal. I denna avhandling studeras passiv 

fondförvaltning endast i form av indexfonder, vilket betyder att passiv fondförvaltning 

ofta hänvisas som indexfonder. Indexfonder är riktade åt investerare som nöjer sig med 

marknadsavkastningen och inte har någon avsikt att sträva efter högre avkastning. 

Även investerare som ställer sig skeptiska till aktiv portföljförvaltning har funnit 

indexfonderna bra alternativ på grund av låga skötselkostnader. Globalt och i Finland 

har trenden varit att indexfondernas marknadsandel vuxit stadigt, på finländska 

marknaden har indexfondernas marknadsandel av totala fondkapital vuxit med 0,72 % 

på 5 år. Marknadsandelen på den finländska marknaden kan förklaras med de stora 

fondbolagens intresse att förbereda vinst från aktivt förvaltade fonders skötselavgifter. 

Fastän många förespråkar passivt förvaltade fonder och deras fördel, finns det risken 

att om marknadsandelen i passivt förvaltade fonder stiger allt för mycket kan 

börsmarknaderna bli för mycket indexviktad vilket kan leda till exceptionellt stor 

volatilitet på marknaden vid ändringar i indexet. 

 

Indexfonder har huvudsakligen tre olika typer av placeringsstrategier, strategierna är 

följande; Replikeringsstrategin använder sig av aktivt följande av jämförelseindex och 

målet är att fonden investerar i samma värdepapper med samma vikt som 

jämförelseindexet. Denna strategi har de största transaktionskostnaderna som 

förekommer då portföljen aktivt måste uppdateras och följas. 

Stratifiering går ut på att fondförvaltarna sänker kostnaderna genom att ha en 

passivare portfölj som baserar sig på jämförelseindexets bäst presterande företag. 

Fondförvaltarna försöker välja värdepapper som följer indexet stabilt och därmed 

behövs inte liknande aktiv uppföljning som i replikeringsstrategin.   

Samplingsstrategin baserar sig på att fondförvaltarna fördelar jämförelseindexet i 

delar t.ex. enligt bransch, varefter fondförvaltaren bygger liknande delar i fonden med 

likvidare värdepapper. Denna strategi sparar fonden i transaktionskostnader men 

försämrar följandet av indexet. (Meade och Salkin 1989) 

 

Passivt förvaltade fonders och jämförelseindexets tracking error är optimalt liten på 

grund av liknande placeringsportföljer, detta betyder att avkastningen är nära identisk. 

Indexfonders tracking error är minst då fonden har en aktiv uppföljning och en exakt 
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värdepappersmodell av jämförelseindexet, detta i sig leder till högre kostnader som kan 

öka på tracking error. Illikvida småföretags värdepapper kan även minska på fondens 

tracking error på grund av förluster eller fördröjningar i portföljskötseln. En 

välplanerad skötselmodell till rätt marknad påverkar därför fondens prestation mycket. 

(Keim 1999) Förklaringsgraden (R2) av fondens och jämförelseindexets data förklarar 

hur mycket av fondens avkastning kan förklara med indexets avkastning. Fastän stora 

fondbolag har effektiva indexfonder, har R2 värdet varit som bäst 0,9609. R2 värdet har 

även visats vara högre i fonder med mycket fondkapital och en långvarig 

fondförvaltare. Fondbolagen har valt att publicera endast månatliga R2 värdet av 

indexfonder, vilket kan ge en förvrängd bild av indexfondens prestation. Resultaten i 

tidigare undersökningar har visat att dagliga avkastningar kan vara mycket större än 

månatliga R2 värden. Om dagliga skillnaderna i R2 är höga kan man ifrågasätta om 

indexfondernas prestation är vad investerarna verkligen kräver. (Cresson, Cudd och 

Lipscomb 2002) 

 

Gruber undersökte (1996) orsaker bakom investerares val av aktivt eller passivt 

förvaltade fonder. Resultatet visade att investerarnas beslut är mera rationellt än 

förväntat, och att de investerare som placerar i passivt förvaltade fonder väljer fonder 

med låga transaktionskostnader. En stor orsak till olönsamma placeringar på 

placeringsfondmarknaden enligt Gruber har presenterats tidigare i kapitel 3.2 aktiv 

fondförvaltning. Gruber ansåg även att passivt förvaltade fonder varit olönsamma till 

en början då det fanns endast tre fonder 1985, vars avgifter var relativt höga. År 1994 

hade antalet fonder i USA hade ökat till 100 indexfonder med 36,8 miljarder 

fondkapital. 

 

Om marknaderna är friktionsfria som många teorier antar, kan man använda 

indexfonder som bra måttstock på rationella investerare. Indexfonder som har samma 

jämförelseindex har väldigt liknande fondportföljer och därför skiljer sig endast med 

transaktionskostnader. Fastän indexfonderna har liknande portföljinnehav har de olika 

avkastningar, skillnaden på avkastningen är över 2 % p.a. Tidigare forskning visar även 

att fastän indexfonderna är lätta att jämföra, placeras en stor del av nya kapitalet i 

fonder med dålig prestation. Dessutom visade det sig att nygrundande indexfonder har 

i medeltal en 0,77 % kostnadsnivå, vilket är betydligt högre än indexfondernas medeltal 

som har motsvarande 0,44 % kostnadsnivå. (Elton, Gruber och Busse 2004)  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Frågan om den aktiva portföljförvaltningens nytta till investerarna har intresserat 

forskare länge, detta har lett till en stor mängd av forskning kring ämnet. Tidigare 

forskningar omfattar resultat med för- och nackdelar i aktivt samt passivt förvaltade 

fonder. Syftet i detta kapitel är att presentera vidsträckt olika resultat under olika 

tidsperioder på en global nivå. 

 

Först introduceras 20 globala forskningsresultat för att se hurdana resultat tidigare 

forskning kommit till på olika marknader runt hela världen. Sedan undersöks 20 

tidigare undersökningar i Nordamerika, för att se om de globala resultaten skiljer sig 

från resultaten på de nordamerikanska marknaderna, som är en av de mest effektiva 

och största börsmarknaderna. Till sist presenteras 15 tidigare undersökningar på den 

finländska marknaden, och därmed de mest jämförbara undersökningarna med denna 

studie. 

4.1 Tidigare forskning internationellt 

Undersökningen av Cumby och Glen (1990) bestod av 15 nordamerikanska fonder vars 

placeringsstrategi var internationell under åren 1982-1988. Forskningen använde 

Jensens alfa för riskjusterat mått, men de justerade datamaterialet med även Grinblatt 

och Titmans metod för positiva perioder. Resultaten tyder på att internationella aktivt 

förvaltade fonder inte kan skapa mervärde för investerarna, utan en passiv indexfond 

skulle ha varit ett lönsammare alternativ. Något som var överraskande var att de 

internationella fonderna i helhet hade en högre avkastning än marknadsindexet i USA, 

detta är tack vare en internationell diversifiering av portföljen. Engström (2003) 

studerade med samma metod 299 aktivt förvaltade europeiska placeringsfonder mellan 

1993 och 1998. Fonderna placerade antingen på europeiska eller asiatiska marknader, 

fondernas jämförelseindex valdes enligt fondens hemmarknads MSCI index. 

Undersökningen visade att fondförvaltarnas förmåga att producera mervärde med aktiv 

fondförvaltning försvagas då fondens investeringar har lång distans till 

fondförvaltarna. De europeiska fonderna visade sig prestera aningen sämre än 

marknadsindexet, medan asiatiska fonder underpresterade med 8 procent i jämförelse 

med marknadsindexet. I helhet betyder det att internationella fonder är ett dåligt 

alternativ för investerare. 
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Amerikanska studier av fondförvaltarnas effektivitet har utförts länge, även då det 

gäller nordamerikanska placeringsfonder som investerar internationellt. En studie av 

Detzler och Wiggins (1997) testar om de nordamerikanska placeringsfonderna kan 

överträffa avkastningen på de globala jämförelseindexen. Som analysmodell användes 

Jensens alfa och Positive Period Weight test, som undersökningsmaterial användes 35 

fonder som placerar internationellt eller globalt under tidsperioden 1985 till 1994. Som 

jämförelseindex användes 12 länders marknadsindex, istället för det ineffektiva globala 

marknadsindexet som författarna konstaterade olämpligt för testet. Författarna 

poängterar betydelsen av att välja en lämplig jämförelseindex till fonderna, 

jämförelseindexet påverkar utfallet rejält.  Fondförvaltarna visade inte förmågan att 

statistiskt kunna överträffa jämförelseindexet. En liknande nordamerikansk studie av 

Martina Bers (1998) undersökte 101 fonder under tidsperioden januari 1990 till mars 

1996. Resultatet av undersökningen visar att de aktiva fondförvaltarnas förmåga att 

producera mervärde åt andelsägare skulle stämma med en lång placeringsstrategi. 

Därmed lönar det sig för investerarna att placera i fonder vars avkastning historiskt sett 

varit bra under en längre tidsperiod.   

  

Studier från Japanska fondmarknaden under tidsperioden 1981-1992 kom fram till att 

de Japanska fonderna årligen underpresterade mot jämförelseindexet med 3,6 – 10,8 

%. Studien inkluderade 1151 aktiefonder från nio olika fondbolag som analyserades 

med bootsrap metoden. Avkastningen var dålig oberoende av positiv eller negativt 

marknadsläge, det visade sig även att fondförvaltarna föredrog välkända värdepapper 

med låga bokföringsmässiga värden jämfört med marknadsvärdet av företaget. (Cai, 

Chan och Yamada 1997) En färskare asiatisk studie av Ming-Ming och Siok-Hwa (2010) 

undersökte 311 aktivt förvaltade fonder i Malaysia under tidsperioden 1990-2005. Som 

riskjusterade mått användes Jensens alfa, Treynor- och Sharpekvoten. Resultaten visar 

att den bästa placeringsstrategin är en tre- till femårig strategi som diversifierar 

placeringarna och köper småföretag som historisk presterat bra. Dessutom visade det 

sig aktivt förvaltade fonder överträffa indexen regelbundet.  

   

Dahlqvist, Engström och Söderlind (2000) studerade den aktiva fondförvaltningens 

effektivitet på den svenska placeringsfondsmarknaderna från slutet av 1992 till slutet 

av 1997. Som utvärderingsmetod av 210 fonder använde sig författarna av Jensens alfa. 

Resultatet av studien visade att traditionella aktivt förvaltade fonder presterade bättre 

än passivt förvaltade fonder, medan aktivt förvaltade fonder med skatteförmåner och 

räntefonder hade negativa alfan. Större aktivt förvaltade fonder visade sig prestera 



 

 

19 

sämre än små fonder, medan större räntefonder visade sig prestera bättre än små 

räntefonder.  

 

En sydeuropeisk studie i Grekland inkluderade 17 placeringsfonder och deras 

avkastning under perioden 1995-1998 och jämfördes med Greklands generalindex. 

Författaren använde sig av Treynor och Mazuys modell för att utvärdera den 

riskjusterade avkastningen, dessutom studerades fondförvaltarnas timingförmåga.  Det 

fanns inga statistiska bevis på att fondförvaltarna skulle producera mervärde med aktiv 

portföljförvaltning. (Sorros 2001)  

 

En australiensk studie av Galagedera och Silvapulle (2002) undersökte 257 fonder och 

deras riskjusterade avkastning mellan 1995 och 1999. Som analysmodell användes data 

envelopment analysis för att estimera fondernas effektivitet. Analysen går ut på att 

jämföra portföljens effektivitet med en matematiskt uträknad optimal 

portföljeffektivitet. Resultatet av forskningen visar att varken klassificering, storlek 

eller ålder på fonden påverkar fondens relativa effektivitet. Bertin och Prather 

studerade fondernas fonder 2008 i Australien. Dessa är fonder som placerar 

fondkapitalet i andra fonder på basis av fondens placeringsstrategi. Fonderna 

utvärderades med Jensens alfa och Sharpekvot. Fonder som placerar i fonder visade sig 

utnyttja diversifieringen väl, och därmed ha en bra riskjusterad avkastning jämtemot 

vanliga aktivt förvaltade fonder. Fondernas fonder visade sig föredra egna fondbolags 

fonder, vilket kan förklaras med kostnadseffektivitet. Fondernas fonder som 

investerade generellt i andra fondbolag, visade dålig riskjusterad avkastning med sämre 

resultat än vanliga aktivt förvaltade fonder.  

 

Forskningen av Otten och Schweitzer (2002) om de europeiska och Amerikanska 

fondmarknaderna under 1991 och 1997, bestod av 506 europeiska fonder och 2096 

nordamerikanska fonder.  Författarna använde sig av structute-conduct-performance 

paradigm för att jämföra de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Resultatet 

visade att de europeiska fondmarknaderna ligger ännu efter de amerikanska 

marknaderna i fondkapital, fondstorlek och fondernas andel av marknaderna. 

Europeiska fondmarknaderna hade dock högre riskjusterad avkastning jämfört med 

amerikanska fondmarknaderna. Dessutom är de flesta europeiska marknaderna 

dominerade av ett fåtal stora aktörer, vilket försämrar effektiviteten på 

fondmarknaderna. Foo och Witkowska (2015) jämförde de två största marknadernas 

skillnader för att amerikanska fondbolag omsätter lite under 50 % av världens 
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fondkapital, medan den näststörsta marknaden i Europa omsätter 30 %. 

Riskjusterande måtten Sharpe, Treynor och Jensens alfa användes för att testa båda 

placeringsfondsmarknadernas effektivitet och avkastningsförmåga i 18 europeiska och 

20 nordamerikanska placeringsfonder under tidsperioden 2006-2012.  De amerikanska 

fonderna visade sig prestera betydligt bättre jämfört med de europeiska fonderna, Foo 

och Witkowska påpekade dock att valet av jämförelseindex till alla fonder i hög grad 

påverkar hur fondernas prestation ser ut.  

 

Papadamou och Siriopoulos studerade 2004 den riskjusterade avkastningen på 

amerikanska aktiefonder som placerar fondkapitalet i Europa, då fondförvaltarna i 

fonderna tidigast byttes med tre års mellanrum. Fondernas korttidsavkastning 

studerades under perioden juli 1996 och oktober 2001, datasamplet bestod av 19 fonder 

som fyllde kriteriet på fondförvaltarnas omsättningshastighet. Bevisen var tydliga 

fondförvaltarna hade inte förmågan att överträffa Eurostoxx indexet med en 

korrigering av alfavärdet. Det visade sig dock att en konstant och tydlig portföljstrategi 

påverkar fondavkastningen positivt. 

 

Arugaslan, Edwards och Samant (2008) undersökte de 50 största nordamerikanska 

aktivt förvaltade fonderna mellan 1994-2003 som investerade fondkapitalet 

internationellt. För att analysera fondernas prestation användes kvadrerade M värde av 

Modigliani och Modigliani, Sharpe, Treynor och Jensens alfa för att jämföra 

avkastningen med MSCI EAFE indexet. Författarna lyfter i resultatet fram att den 

riskjusterade avkastningen drastiskt ändrar fondernas ranking och lönsamhet för 

investerarna. En stor del av fondförvaltarna hade förmågan att överträffa 

marknasindexet på en tio års period, aktiv fondförvaltning kan därför ses som en 

lönsam strategi för internationella investeringar.  

 

Den portugisiska undersökningen om inhemska och europeiska placeringsfonders 

effektivitet av Leite, Cortez och Armada (2009) använde CAPM-baserade multifaktor 

modeller som Sharpekvoten, Jensens alfa och Fama och French tre faktors modell för 

att utvärdera fondernas prestation. Datasamplet bestod av 34 placeringsfonder varav 13 

investerade i portugisiska och 21  i europeiska placeringsfonder mellan 2000 och 2007. 

Placeringsfonderna som investerade inhemskt visade neutrala avkastningar och 

därmed saknade portföljförvaltarna timingförmågan. Placeringsfonderna som 

placerade i Europa, visade tydlig underprestation. Fondbolagens avgifter hade dock 

inga signifikanta samband med fondernas prestation. En liknande jämförelse mellan 
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slovakiska och internationella fondförvaltares förmåga att producera mervärde med 

aktiv fondförvaltning under tidsperioden 2006-2010 gjordes av Markovic-Hribernik 

och Kuzner år 2013. I helhet omfattade undersökningen 9 inhemska fondförvaltares 

fonder och 10 utländska fondförvaltares fonder där fonderna placerade antingen på 

tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Det visade sig att ingendera av 

utländska eller inhemska fondförvaltare hade fördel av placeringsstrategierna från de 

slovakiska fondmarknaderna.   

 

Goodfellow, Schiereck och Wippler (2013) studerade 59 globalt aktivt förvaltade fonder 

som använde sig av fundamental analys under tidsperioden 1990-2010. Som 

metodologi används Fama och French tre-faktors-modell och därefter fondernas 

riskjusterade avkastning som jämförs med passliga marknadsindex. Hypoteserna om 

att fondförvaltarna varken kunde över- eller underprestera marknadsindexet fick stöd 

av resultatet vilket stöder hypotesen om effektiva marknader. En relativt ny studie av 

miljövänliga fonder på nordamerikanska och europeiska marknader och 

fondförvaltarnas förmåga att skapa mervärde i dessa fonder gjordes av DeMuñoz, 

Vargas och Marco (2014). Datasamplet omfattade 18 nordamerikanska och 89 

europeiska socialt ansvariga fonder mellan januari 1994 och januari 2013. Som 

metodologi användes fyrfaktormodellen av Carhart (1997) och trefaktorsmodellen av 

Fama och French (1993). Författarna kom fram till att miljövänliga fonder presterade 

lika väl som andra socialt ansvariga fonder, men i helhet saknade fondförvaltarna 

timing- såväl som aktieurval förmågan. Under extremt volatila marknader hade de 

nordamerikanska fondförvaltarna bättre portföljförvaltningsförmåga än de europeiska 

fondförvaltarna.  

 

Placeringsfonders avgifter och fondförvaltarnas timingförmåga har inte studerats 

mycket på de asiatiska marknaderna. Undersökningen av Mansor, Bhatti och Ariff 

(2015) omfattar 106 Malaysiska aktiefonder med data från perioden 1990-2009. 

Hälften av fonderna är Islamiska fonder och de andra 53 är traditionella västerländska 

fonder. Som modell användes CAPM enfaktormodell och Treynor och Mazuys 

regressionsmodell för att testa timingförmågan av fondförvaltarna. Fondförvaltarna 

hade inte rätt timingförmåga under den 20 åriga perioden, och därmed kan 

fondförvaltarnas kostnader ifrågasättas. Fondförvaltarna motiverar höga kostnader och 

egna löner med förmågan att förutspå förändringar i marknaden, medan 

undersökningen visar att denna timingförmåga inte existerar. Stock-picking-förmågan 

på asiatiska marknader studerades av Feng och Johansson (2015) på Initial Public 
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Offering (IPO) marknaden i Kina. Datamaterialet bestod av 724 företag för 

tidsperioden 2005-2010. Hypotesen bestod av att fondförvaltarna har positiva 

förväntningar av IPO företaget då de deltar i emissionen, och därmed kan 

fondförvaltarnas förmåga av stock picking mätas. Resultatet stödde hypotesen att 

fondförvaltarna hade förmågan att välja de företag med bästa framtidsförväntningar på 

kinesiska IPO marknaden, och därmed kan investerarna få mervärde genom att 

investera i IPO marknaden genom aktivt förvaltade fonder, eller genom att investera i 

samma företag som dessa fonder. 

4.2 Tidigare forskning i Nordamerika 

Sharpe (1966) analyserade evalueringen av fondförvaltarnas prestation mellan 1953 

och 1963 med hjälp av riskjusterade avkastningsmått. Fondernas avgifter och 

diversifieringen av fondportföljen visade sig ha en signifikant betydelse för den 

riskjusterade avkastningen. Sharpe påpekade att fondförvaltare som aktivt försöker 

hitta felprissättningar i marknaden, inte kan täcka de kostnader som aktiva 

fondförvaltningen skapar.   

 

En studie om marknadsinformationens kostnad och dess effekt åt investerarna gjordes 

1989 av Ippolito. Han studerade 143 nordamerikanska fonder under perioden 1965-

1984, alltså en 20-års period. Ippolito kom fram till att fondernas riskjusterade 

avkastning korrigerad för kostnader och avgifter motsvarade indexfondernas 

avkastning. Detta tyder på att fondförvaltarna inte kan ge mervärde med aktiv 

fondförvaltning efter fondens kostnader, detta är ett av kraven för effektiva marknader. 

Elton, Gruber, Das och Hlavka (1993) gjorde en liknande studie för perioden 1965-1984 

som baserar sig på samma datamaterial som Ippolito (1989). Författarna kom fram till 

att aktivt förvaltade fonders riskjusterade avkastning var i linje med tidigare forskning, 

aktivt förvaltade fonders fondförvaltare presterade sämre än jämförelseindexen. De 

kom även fram till att fonderna inte visade någon trend för att justera kostnaderna 

enligt prestation, sämst presterade fonder med höga kostnader och hög omsättning.  

 

Market-timing-förmågan och värdepappersurval förmågan studerades av Chen, Lee, 

Rahman och Chan (1992) på den nordamerikanska fondmarknaden under en 87 

månaders period mellan 1997-1984. De månatliga avkastningarna samlades från 93 

fonder, och kördes i regressionsmodellen som tog i beaktan tvärsnittsvariationer i 

värdepapperurvalen. Resultatet visade att generellt har aktivt förvaltade fonder inte  
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare Internationell forskning  

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Cumby & Glen Global 1982-1988 15 Alla  Aktiv Internationellt förvaltade fonder hade 
       sämre avkastning än jämförelseindexet. 
 
Cai & Chan & Yamada Japan 1981-1992 1151 Alla Aktiv Aktiv fondförvaltning hade ingen nytta i 
      varken positiv eller negativ marknadsläge. 
 
Detzler & Wiggins Global 1985-1994 35 Aktie Aktiv Val av jämförelseindexet påverkar  
      signifikant resultatet fondprestationens. 
 
Bers Global 1990-1996 101 Alla Aktiv Aktivt förvaltade fonder överträffade  
      jämförelseindexet.  
 
Dahlqvist, Engström Sverige 1992-1997 210 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Aktivt förvaltade fonder hade i helhet 
& Söderlind      bättre avkastning än passivt förvaltade. 
 

 Sorros Grekland 1995-1998 17 Aktie Aktiv Aktivt förvaltade fonder hade inte 
       överträffat marknads indexet. 
 

Galagedera & Silvapulle Australien 1995-1999 257 Alla Aktiv Aktivt förvaltade fonders prestation  
      påverkades inte av storlek, ålder eller klass. 
 
Otten & Schweitzer EU & USA 1991-1997 2602 Alla Aktiv Europeiska fondmarknader hade bättre  
      riskjusterad avkastning än Amerikanska. 
 
Engström Europa 1993-1998 299 Alla Aktiv Distans till fondförvaltarnas hemort, hade 
      ett negativt samband till fondprestationen. 
 
Papadamou & Europa 1996-2001 19 Aktie Aktiv Aktivt förvaltade fonder hade inte förmågan 
Siriopoulos      att överträffa Eurostoxx indexet. 
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Tabell 1    Sammanfattning av tidigare Internationell forskning (fortsättning) 

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Argusalan& Edwars  Global 1994-2003 50 Aktie Aktiv Största delen av aktiva fonder överträffade 
& Samant       jämförelseindexets riskjusterade avkastning. 
 
Bertin & Prather Australien 1996-2003 2541 Alla  Aktiv Fondernas fonder hade bättre riskjusterad 
      avkastning än aktivt förvaltade fonder. 
 
Leite & Cortez & Armada  Portugal 2000-2007 34 Aktie Aktiv Fondförvaltarna saknade timing och 
      aktieurval förmågan. 
 
Ming-Ming & Siok-Hwa Malaysien 1990-2005 311 Alla  Aktiv Aktiv fondförvaltning hade en signifikant  
      prestation över marknasindexet. 
 
Goodfellow& Schoereck Global 1990-2010 59 Alla Aktiv Aktivt förvaltade fonder kunde inte 
& Wippler      överträffa marknadsindexets avkastning. 
 
Markovic-Hribernik Slovakisk 2006-2010 19 Aktie  Aktiv Varken inhemska eller utländska 
& Kuzner      fondförvaltare kunde överträffa indexet. 
 
DeMuñoz & Vargas EU & USA 1994-2013 107 Miljövänliga Aktiv Fondförvaltarna saknade såväl timing som  
& Marco       aktieurval förmågan. 
 
Feng & Johansson Kina 2005-2010 724 Aktie Aktiv Fondförvaltarna lyckades med  
      värdepappersurval på IPO marknaden. 
 
Foo & Witkowska EU & USA 2006-2012 38 Atkie  Aktiv Amerikanska aktivt förvaltade fonder hade  
      bättre prestation än europeiska. 
 
Mansor & Bhatti & Ariff Malaysien 1990-2009 106 Aktie Aktiv Fondförvaltarna saknar timing 
      förmågan. 
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någon market-timing-förmåga. Därtill visade sig att vissa få fonder hade antingen 

market-timing-förmåga eller stock-picking-förmåga men inte båda. Umanaheswar 

(2000) studerade de nordamerikanska fondförvaltarnas förmåga för market-timing  

enligt modellen utvecklad av Merton som baserar sig på Capital Asset Pricing Modellen. 

Samplet i studien bestod av 570 aktiefonders årliga data under tidsperioden 1987-1996.  

Umanaheswars slutsats var att fondförvaltarna inte hade signifikant market 

timingförmåga och därmed kunde inte producera mervärde med aktiv fondförvaltning. 

 

Aktivt förvaltade fonders avkastning studerades av Grinblatt och Titman (1993) för 

perioden 1974-1984 och omfattade 155 fonder. Författarna kom fram till att fonder med 

avvikande avkastningar hade en fortsatt tendens även i framtiden. Detta tyder på att 

avvikande avkastningar är förutspåbara. Men att det positiva tilläggsvärdet från aktiv 

fondförvaltning, i flesta fall försvinner till högre skötselkostnader i fonderna. Shukla 

(2004) samlade 1117 observationer av 458 fonder. Insamlingsperioden för 

datamaterialet var mellan augusti 1995 och november 2002. De mest effektiva fonder 

var fonder med relativt liten portfölj och liten omsättningshastighet. Dock visade sig 

fondernas avkastning ha starkt samband med fondernas totala kostnader, då högre 

fondavkastning ledde till högre kostnader. Därmed får andelsägarna i aktivt förvaltade 

fonder ingen nytta av fondens framgång.   

 

Fortin och Michelson publicerade 1999 en artikel om passiv och aktiv fondförvaltning, 

som baserade sig på observationer från den nordamerikanska fondmarknaden. Datan 

bestod av 3390 fonder under tidsperioden 1976 – december 1995, fonderna 

kategoriserades till sju olika kategorier enligt placeringsstrategin. Fortin och Michelson 

använde fondernas alfa, beta, standardavvikelse, omsättningsgrad och 

kostnadsförhållande för att estimera varje kategoris effektivitet. Författarna 

rekommenderade indexering av fonder vilket gav investerarna betydligt bättre 

avkastning än aktivt förvaltade fonder. De lyfte även fram att i tidigare forskning har 

indexfonder i medeltal haft 2.1% bättre årlig avkastning än aktivt förvaltade fonder.  

 

Keim analyserade 1999 den passivt förvaltade nordamerikanska ”9-10 fonden” som 

använder samplingsstrategin för att minimera fondens kostnader för perioden 1982-

1995.  Fondens grundidé är att investera i värdepapper från nionde och tionde decilen 

av NYSE small-Cap marknaden. Fonden visade signifikant avkastning tack vare låga 

skötselkostnader, därtill hade den passivt förvaltade fonden även presterat flertalet 

gånger bättre än jämförelseindexet. Cresson, Cudd, Lipscomb (2002) använde dagliga 
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fondavkastningar i 18 indexfonder som följer S&P 500 index mellan åren 1989-1994. 

Det visade sig att jämfört med tidigare forskningar som baserade mycket på månatliga 

avkastningar var förklaringsgraden betydligt lägre med dagliga observationer. 

Författarna poängterar att fondrapporterna meddelar fondernas R2 värde på månatlig 

basis, medan fondägarna köper och säljer andelar på daglig basis, fondraporterna kan 

därför ge en missvisade uppskattning om fondförvaltarnas prestation att följa 

jämförelseindexet.  

 

Blake och Morey (2000) studerade effekten och signifikansen av Morningstars rating 

av fonder för perioden 1992-1997 för 1993 fonder. Morningstar rankar fonderna enligt 

10-årig historisk riskjusterad avkastningsdata och tar även hänsyn till kostnaderna. 

Blake och Morey kom fram till att de sämst rankade fonderna hade liten chans att 

prestera bra i framtiden, medan fonderna med fem stjärnig ranking inte hade 

signifikant bättre prestation än tre eller fyrstjärniga fonderna. Därmed konstaterar 

författarna att även här gäller att ”tidigare prestation inte är någon uppskattning av 

kommande avkastning”.  Cashman, Nardari, Deli och Villupuram (2012) undersökte 

placeringsfondsinvesterarnas beteende mellan 1997 och 2003 på nordamerikanska 

marknaden. I helhet bestod undersökningen av 148 126 månatliga observationer från 

placeringsfonder som placerade antingen på den amerikanska eller internationella 

marknaden. Man analyserade brutto kapitalflöde till och från fonderna. Majoriteten av 

investerarna visade sig investera oberoende av fondprestation, detta kunde tolkas från 

jämna inflöden till fondkapitalet oberoende av fondens prestation. Det visade sig dock 

att en liten del av investerarna reagerar på fondens prestation och relativt snabbt 

ändrar fonder enligt fondavkastningen. 

 

En tidigare studie som stöder aktiv fondförvaltning på den nordamerikanska 

fondmarknaden är gjord 2000 av Russ Wermers. Studien bestod av två olika databaser 

som kombinerades till ett datamaterial av 1788 fonder för tidsperioden 1975-1994. Den 

första innehöll alla fonder som existerade mellan januari 1975 och december 1994, det 

andra datasamplet bestod av alla fonder på nordamerikanska marknader mellan 

januari 1962 och december 1997. Resultaten indikerade att i medeltal gav aktiv 

fondförvaltning 1,3 procent bättre avkastning än marknadsindexet, varav 0,7 procent 

bestod av fondförvaltarnas stockpicking förmåga. I helhet kunde de aktivt förvaltade 

fonderna årligen överträffa sitt målindex som var Vanguard Index 500. Aktiv 

fondförvaltning analyserades av Stotz (2005) för perioden 1989-2000 där Dow Jones 

Stoxx 50 användes som jämförelseindex. Stotz använde sig av två olika portföljer för att 
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estimera aktiva fondförvaltningens nytta. Portföljerna baserade sig på maximering av 

skillnaden ur de indirekta förväntade avkastningarna mellan portföljen och 

jämförelseindexet. Modellportföljerna presterade signifikant bättre än 

jämförelseindexet under största delen av undersökningsperioden, vilket betydde 0,65 % 

bättre avkastning månatligen. Enligt Stotz kunde skillnaden vara även större om 

portföljerna skulle justeras för analytikernas optimism som förvränger förväntade 

avkastningsvärdet.  

 

Passiva fondförvaltningen och dess fördelar på nordamerikanska och internationella 

marknader studerades av Malkiel (2003). Datasamplet bestod av 355 fonder från 1970 

till 158 överlevande fonder år 2001. Huvudpunkten till att Malkiel anser att passiv 

fondförvaltning är bättre än aktiv fondförvaltning är hypotesen om effektiva 

marknader, denna hypotes håller på de största marknaderna. Malkiel argumenterar att 

anomalier och imperfekter på aktiemarknaderna är relativt små och kan därmed inte 

utnyttjas för arbitrage, detta stöder argumenten att investerarna på lång sikt får bättre 

avkastning via passivt förvaltade fonder.  

 

Kosowski, Timmermann, Wermers och White (2006) använde sig av bootstrapping för 

att evaluera 2118 nordamerikanska fonders fondförvaltares stock picking förmåga för 

tidsperioden 1975-2002. Målet var att se om de bästa fondförvaltarna på marknaden 

hade en signifikant stock picking förmåga som skapar mervärde för ägarna. 

Tillväxtfondernas fondförvaltare från datasamplet hade en signifikant 

prestationsförmåga med riskjusterade avkastningar, denna långvariga prestation 

existerade även efter korrigering för tur.   

 

Barras, Scaillet och Wermers (2010) utförde en studie på den nordamerikanska 

fondmarknaden 1975-2006 för att skapa en teknik som korrigerar fondernas alfavärde 

för tur. 75 % av de 2076 observerade fonderna visade inget betydligt mervärde av aktiv 

fondförvaltning. Fondförvaltarna som kan överträffa marknadsindexets avkastning på 

en signifikant basis har minskat i antal sedan 1993, då över 20 % av fonderna visade sig 

producera mervärde åt fondägarna. År 2006 hade bara 0,6 % av fonderna kunnat 

överträffa marknadsindexet signifikant, samtidigt hade fonder med negativa alfan stigit 

proportionellt från 8 % till 24 %.  

 

Miljövänliga fonder har vuxit i antal under senaste åren, Climent och Soriano (2011) 

studerade nordamerikanska miljövänliga fonders prestationsförmåga. Datasamplet 
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bestod av 49 fonder, varav 21 fonder bestod av miljövänliga fonder och 28 

jämförelsefonder under perioden 1987-2009. För att jämföra riskjusterade 

avkastningen användes Treynors-, Sharpekvoten och Jensen alfa. De miljövänliga 

fonderna hade aningen sämre avkastning än jämförelsefonderna under tidsperioden 

2001-2009, vilket skulle tyda på en effektivare fondförvaltning av miljövänliga fonder 

före 2000 talet. 

 

En jämförelse mellan fonder sålda direkt åt investerare eller indirekt via 

placeringsrådgivare gjordes av Guercio och Reuter (2014). Som datasampel användes 

både aktivt och passivt förvaltade fonder i Nordamerika. Studierna visade att direkt 

sålda fonder presterade bättre, och fondförvaltarna i dessa fonder byggde portföljerna 

genom alfa-maximering. Dessa fonder hade tendens att överträffa marknadsindexet. 

Indirekt sålda fonder visade tendens för underprestation som förklarades delvis med 

investerarnas ignorans emot prestationsevaluering och kostnadseffektivitet. Babalos, 

Mamatzakis och Matousek (2015) studerade kommissionsfria fondbolags prestation för 

tidsperioden 2002-2010. Genom stokastisk gränsanalys kom författarna fram till 

slutsatsen att fondernas effektivitet och risk är starkt relaterade och mer risktagande 

fondförvaltare visade effektivare förvaltning i helhet. Storleken av fonden påverkade 

risken i fonden, där stora fonder är mindre flexibla i allokeringen av fondkapitalet och 

därmed ökar risken på turbulenta marknader.  

4.3 Tidigare forskning i Finland 

En inhemsk studie om valet av fonders jämförelseindex på en liten turbulent 

aktiemarknad gjordes av Liljeblom & Löflund (1995). Samplet bestod i helhet av 37 

fonder på den finländska marknaden som evaluerades med Treynor, Sharpe och 

Jensens alfa.  Resultatet av undersökningen var i linje med tidigare internationell 

forskning, där fondavkastningen är korrelerad med avgifter likasom fondens storlek 

och avgifter.   

 

En tidig studie av finländska aktie, ränte- och blandfonder under tidsperioden 1995-

1998 gjordes av Sandvall (1998). Sandvall rangordnade fonderna till vinnare och 

förlorare i sexmånaders tidsperioder, och kom fram till att väl presterande fonder hade 

tendens att prestera väl i framtiden. I medeltal överträffade räntevinnarfonderna det 

riskjusterade jämförelseindexet, medan ränteförlorarfonderna underpresterade jämfört 

med riskjusterade jämförelseindexet. Både vinnar- och förlorar aktiefonder  
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Tabell 2 Sammanfattning av tidigare Nordamerikansk forskning 

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Sharpe USA 1953-1963 34 Aktie Aktiv Kostnaderna förstör nyttan av aktiv 
      portföljförvaltning. 
 
Ippolito USA 1965-1984 143 Aktie- & IndexfonderAktiv & Passiv Aktiv fondförvaltning har inte medfört  
      mervärde till fondernas andelsägare. 
 
Chen & Lee & Rahman & USA 1997-1984 93 Alla Aktiv Aktivt förvaltade fonder saknar market  
Chan      timingförmågan. 
 
Elton & Gruber & Das & USA 1965-1984 143 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Aktiv fondförvaltning har inte medfört  
Hlavka      mervärde till fondernas andelsägare. 
 
Grinblatt & Titman USA 1974-1984 155 Alla Aktiv Kostnaderna förstör nyttan av aktiv 
      portföljförvaltning. 
 
Fortin & Michelson USA 1976-1995 3390 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Passivt förvaltade fonder hade bättre  
      riskjusterad avkastning än aktivt förvaltade. 
 
Keim USA 1982-1995 1 Indexfonder Passiv Indexfonden överträffade marknadsindexet  
      flertal gånger. 
 
Blake & Morey USA 1992-1997 1993 Alla Aktiv Fonder med bra prestation hade bättre  
      prestation även i framtiden. 
 
Umanaheswar USA 1987-1996 570 Aktie Aktiv Fondförvaltarna saknade timingförmågan. 
 
Wermers USA 1975-1994 1788 Alla Aktiv Aktivt förvaltade fonder överträffade 
      jämförelseindexets avkastning. 
 
Cresson & Cudd &  USA 1989-1994 18 Indexfonder Passiv Dagliga observationer ger bättre R2 värde än  
Lipscomb      månatliga, tidigare forskning kan vara  
      missvisande. 
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Tabell 2    Sammanfattning av tidigare Nordamerikansk forskning (fortsättning) 

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Malkiel USA 1970-2001 335 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Passivt förvaltade fonder presterar bättre på  
      en längre tidsperiod. 
    
Shukla USA 1995-2002 458 Alla Aktiv Fondkostnaderna förstörde nyttan av  
      tilläggsvärdet ur aktiv fondförvaltning. 
 
Stotz USA 1989-2000 2000 Alla Aktiv Modellportföljerna överträffade  
      marknadsindexet i flesta fallen. 
  
Kosowski &Timmermann USA 1975-2002 2118 Alla Aktiv Fondförvaltarna hade kontinuerligt   
& Wermers & White      överträffat jämförelseindexets avkastning. 
 
Barras &Scaillet USA 1975-2006 2076 Alla Atkiv Antalet aktivt förvaltade fonder som  
&Wermers      överträffat indexet har minskat under åren. 
 
Climent & Soriano  USA 1987-2009 49 Miljövänliga Aktiv Fonderna hade presterat sämre än  
       jämförelseindexet. 
 
Cashman & Nardari USA 1997-2003 106 Alla Aktiv Investerarna baserar inte fondbeslutet 
& Deli & Villupuram      på tidigare prestation. Prestationen är 
      därför inte viktig för fondens överlevnad. 
 
Guercio & Reuter USA 1992-2004 155 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Fonder sålda av placeringsrådgivare  
      presterade sällan bättre än indexet. 
 
Babalos & Mamatzakis USA 2002-2010 507 Aktie Aktiv & Passiv Större fonder har ökad risk via il likviditet.  
& Matousek 
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överträffade jämförelseindexet, medan alla blandfonder underpresterade jämfört med 

jämförelseindexet. En likformig studie omfattande 18 fonder i Finland under 

tidsperioden 1993-2000 gjordes av Jern (2002). Jern kom fram till att aktivt förvaltade 

fonder hade över presterat gentemot jämförelseindexet med 6,6 procent per år. Även 

efter korrigeringar för avgifter hade fonderna 0,8 procent bättre avkastning än 

jämförelseindexet. Enligt Jern har informationsteknologibubblan kring 

millenniumskiftet kunnat påverka dessa avkastningar.  

 

Korkeamäki och Smyhte (2004) studerade effekten av marknadssegmentering och den 

höga marknadsandelen av bankägda fondbolag, och hur dessa påverkar avgifter och 

avkastningar på den finländska fondmarknaden. Datasamplet bestod av 150 fonder 

under perioden 1993-2000 och analyserades med tvärsnittsanalys med ordinary least 

square modell. Till skillnad från den nordamerikanska fondmarknader hade inhemska 

fondbolag högre avgifter än internationella fondbolag. Även åldern och faktorn av att 

fondbolaget var bankägt hade en ökande effekt på avgifterna. Korpela och Puttonen 

(2005) studerade avkastningen på finländska fonder efter korrigering av fondernas 

avgifter. Passivt förvaltade fonders avkastning var bättre än på aktivt förvaltade fonder. 

Resultatet visade att aktivt förvaltade fonder i medeltal inte hade kunnat bringa 

tilläggsvärde över passivt förvaltade fonder efter korrigeringen av fondernas kostnader. 

Fonder förmedlade av banker hade generellt högre avgifter än resten av de förvaltade 

fonderna.  

 

Morningstar rating och dess effekt på kapitalflöde till fonder på den finländska 

marknaden studerades av Knuutila, Puttonen och Smythe (2006). Den finländska 

fondmarknaden visade på undantag från tidigare internationella studier, kapitalflödet 

till fonderna påverkades inte då det gällde bankägda fondbolag. Detta tyder på att 

finländska investerare inte uppskattar utomstående analyser då de placerar i fonder 

ägda av banker, vilket påverkas av den stora marknadsandelen som bankernas 

fondbolag har. Marknadsföringens effekter på fondkapitalflödet studerades av 

Korkeamäki, Puttonen och Smyhte (2007). Studien bestod av 114 fonder och deras 

kapitalflöde som följdes under perioden 1999-2004, och jämfördes med hjälp av 

multivariabel regressionsanalys hur mycket varje fond spenderade på marknadsföring i 

television, radio, internet, tidning och tidskrifter. Enligt författarna hade 

marknadsföringen av de bästa fonderna en betydlig inverkan på kapitalflödet till 

fonderna. I helhet hade marknadsföringen av fonderna en tydligt positiv effekt på 

fondkapitalet.  
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En undersökning om 175 finländska fonders prestation gjordes av Ekholm och Peel 

(2007). Undersökningen gjordes genom att samla information från fondförvaltare med 

frågeformulär. Författarna kom fram till att den finländska fondindustrins unga ålder 

påverkade negativt på passivt förvaltade fondernas avkastning, de presterade ofta 

sämre än aktivt förvaltade fonder, till stor del på grund av höga kostnader. Även typen 

av fondernas arvode visade signifikans, där fonder med interna arvoden presterade 

sämre än fonder med externa arvoden.  Fondinvesterarnas val av aktiefonder med 

jämförelse i valet av aktiv eller passiv fondförvaltning studerades av Talvio (2012). 

Studien baseras på tio intervjuer med finländska småinvesterare och försöker skapa en 

behavioristisk modell för placeringsstrategierna.  Resultatet av studien var i linje med 

tidigare finländska studier, där investerarnas beslut påverkades mest av bekvämlighet 

och därmed urvalet av den egna bankens fonder. Även geografiska faktorer och tidigare 

avkastning hade stor påverkan på investerarnas beslut. Passivt förvaltade fonder var 

lukrativa enligt investerarna, men det otillräckliga kunnandet om indexfonder och det 

snäva urvalet påverkade placerarnas investeringar i indexfonder negativt.   

 

Niemelä (2008) studerade prestationen i 27 aktivt förvaltade aktie-, bland- och 

räntefonder i Finland under nedåtgående marknader 2000-2003, och huruvida bra 

prestation upprepade sig under 6 månaders perioder. Endast vinnarna av 

aktiefonderna hade kontinuitet att överträffa avkastningen av förlorarportföljerna. 

Pirinen (2011) studerade 25 finländska fonders prestation under 2008-2010. 

Resultaten av undersökningen visar att storleken på finländska börsen begränsar 

fondförvaltarnas möjlighet att bygga fondportföljer vars avkastning avviker från 

marknadsindexet. Även kostnaderna på den finländska marknaden är lägre än de 

nordiska fondernas, detta förklaras med passiviteten hos finländska fonder. Dock hade 

de aktivaste fonderna bättre avkastning än jämförelseindexet på en regelbunden bas, 

vilket förespråkar aktiv fondförvaltning.  

 

Jämförelse mellan aktiv och passiv fondförvaltning i Finland studerades av Aalto 

(2009). Genom riskjusterad avkastning jämfördes totalt 180 aktivt och passivt 

förvaltade fonder under tidsperioden 1999-2009. Aalto hävdar att aktivt förvaltade 

fonder inte gett mervärde åt ägarna av fonderna, där riskjusterade avkastningen varit 

lägre än jämförelseindexet. Även fondförvaltarnas market-timing förmågan var negativ 

i största delen av fonderna. En liknande studie för tidsperioden 2000-2008 gjordes av 

Broman (2009). Broman observerade att marknadens effektivitetet hade förbättrats 

under tre använda underperioder, vilket ledde till minskning av abnorma avkastningar 
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för perioderna. Största delen av fonderna hade abnorma avkastningar före avgifter, 

men efter korrigeringar för avgifter, visade inga fonder signifikanta abnorma 

avkastningar. En tredje liknande studie där förmågan att producera mervärde åt ägarna 

av 42 fonder mellan 2004 och 2013 utfördes av Fiskars (2014). Författaren använde sig 

av Jensens alfa, Treynorkvoten och Sharpekvoten för att estimera om aktiv 

fondförvaltning hade nytta över passiv fondförvaltning. Resultaten visade att en passiv 

förvaltningsstrategi var gynnsammare än aktiv fondförvaltning, då majoriteten av de 

aktivt förvaltade fonderna underpresterade gentemot jämförelseindexet.  

 

Fondspararnas placeringskunskaper och jämförelse mellan fondsparare som köper 

andelar elektronisk eller via förmedlare studerades av Pellinen, Törmäkangas, Uusitalo 

och Raijas (2011). Som faktorer för testet användes information, antalet tillgängliga 

fonder, risknivå jämfört med förväntad avkastning, skatter och investeringens livstid på 

fonderna OP-Euro och OP-Delta. Investerare som köpte sina fonder från förmedlare 

visade sämre medvetande om placerande, medan investerarna som använde internet 

visade tydligt bättre kunnande.  
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Tabell 3 Sammanfattning av tidigare forskning i Finland 

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Liljeblom & Löflund Finland 1991-1995 37 Alla Aktiv & Passiv Fonderna hade generellt negativa  
      alfavärden. 
 
Sandvall Finland 1995-1998 44 Alla Aktiv & Passiv Aktivt förvaltade aktiefonder  
      överträffade indexets avkastning.  
 
Jern Finland 1993-2000 18 Aktie Aktiv Fondavgifterna sänker prestationen,  
      dock 0,8 % bättre än jämförelseindexet.  
 
Korkeamäki & Smythe Finland 1993-2000 150 Alla Aktiv Fondbolagen har i medeltal högre avgifter 
      än amerikanska, vilket sänker prestationen. 
 
Korpela & Puttonen Finland 2002 612 Alla Aktiv & Passiv Aktiv fondförvaltning har inte presterat 
      abnorma avkastningar efter fondkostnader. 
 
Knuutila &Puttonen Finland 2002-2004 111 Alla Aktiv & Passiv Finländska investerare föredrar enkelhet i 
&Smythe      fondvalet inte fondernas prestation. 
 
Ekholm & Peel Finland 2006-2007 175 Alla Aktiv & Passiv Aktiv fondförvaltning hade bättre  
      riskjusterad avkastning än passiva fonder. 
 
Korkeamäki & Puttonen  Finland 1999-2004 114 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Fondernas marknadsföring påverkade  
& Smythe      fondvalet mera än fondens historiska  
      prestation. 
 
Niemelä Finland 2000-2003 27 Alla Aktiv Samplets bästa fonder presterade bättre än  
      jämförelseindexet kontinuerligt. 
 
Aalto Finland 1999-2003 180 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Aktivt förvaltade fonder har inte gett 
      mervärde åt andelsägarna.  
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Tabell 3    Sammanfattning av tidigare forskning i Finland (fortsättning) 

Författare Marknad Tidsperiod Fondantal Fondtyper Förvaltningsmetod Resultat 

Broman Finland 2000-2008 27 Aktie Aktiv Aktiva fonder hade bättre prestation 
      än indexet endast före fondavgifter.  
 
Pellinen & Törmäkangas Finland - 2 Aktie & Ränte Aktiv Investerare som använde fondrådgivning 
& Uusitalo & Raijas      hade sämre placeringskunnande i helhet 
 
Pirinen Finland 2008-2010 25 Aktie Aktiv De mest aktiva och bäst presterande fonder, 
      presterade bättre än jämförelseindexet. 
 
Talvio Finland 2000 10 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv Liknande resultat till Knuutila et al. (2006), 
           bristen på indexfonder påverkade besluten. 
 
Fiskars Finland 2004-2013 42 Aktie- & indexfonder Aktiv & Passiv  Passiv förvaltning var gynnsammare åt  
        andelsägarna än aktiv fondförvaltning. 
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5 METODIK 

För en jämförbar undersökning mellan olika placeringsinstruments avkastning, måste 

avkastningen justeras för den tagna risken. Riskjusterade mått jämför avkastningen 

med den tagna risken, dessa mått beskriver hur mycket tilläggsavkastning investerarna 

får för medförd risk. De mest accepterade och använda riskjusterade måtten är 

Treynorkvoten (1965), Sharpekvoten (1966) och Jensens alfa (1968). Alla dessa mått 

som presenteras utförligare senare, används för att bedöma om aktivt förvaltade fonder 

presterat bättre än passivt förvaltade fonder. Resultaten från datakörningarna 

korrigeras med Newey-West metoden för eventuell autokorrelation eller 

heteroskedasticitet.  

5.1 Standardavvikelse och betavärde 

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som mäter avvikelse från medelvärdet. 

Standardavvikelsen för en portfölj mäter t.ex. sannolikheten för en viss avvikelse från 

portföljens medelavkastning. Standardavvikelsen är en viktig del av Sharpekvoten, 

formeln för standardavvikelsen presenteras nedan. 

 

       σ = √∑  (𝑥𝑖  −  𝐸(𝑥))2𝑛
𝑖=1     (1) 

 

Standardavvikelsen σ är kvadratroten av summan ∑ för ekvationerna. Där n är antalet 

ekvationer, och xi avkastningen för portfölj i. E(x) är den genomsnittliga avkastningen 

för alla portföljer. (Bodie, Merton & Cleeton 2009:287) 

 

Betavärdet beskriver underliggande värdepapprets känslighet gentemot 

marknadsfluktuation.  Då portföljens betavärde är exempelvis 1,1, kommer portföljen 

och reagera 10 procent starkare än marknaden i överlag. Måttstocken för betavärde är 

oftast marknadens betavärde, som är alltid 1. I formel 2 presenteras betat som används 

i Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. 

 

βi = 
𝜎𝑗𝑀

𝜎𝑀
2   (2) 
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Betavärdet β för portfölj i kalkyleras med att dividera kovariansen σjM för avkastningen 

mellan portfölj i och marknadsportföljen M, med variansen 𝜎𝑀
2  av marknadsportföljen 

M. (Bodie, Merton & Cleeton 2009:287) 

5.2 Riskjusterade prestationsmått 

Den äldsta av de tre är modellerna skapad av Treynor år 1965, och mäter 

portföljprestationen genom portföljens riskpremie och betavärde. Betavärdet av 

portföljen beskriver portföljens systematiska risk, jämfört med en portfölj med 

väldiversifierad risk. En positiv Treynorkvot betyder positiv avkastning gentemot 

portföljens tagna risk, vilket motiverar en strävan för en hög Treynorkvot. (Morey och 

Morey 2000) Formeln för Treynorkvoten beskrivs i formel 3.  

 

Ti = 
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝛽𝑖
  (3) 

 

där Ti är treynorkvoten för portföljens riskjusterade avkastning för portfölj i. Ri står för 

portfölj i:s förväntade avkastning, och den riskfria räntan beskrivs av Rf. Portföljens 

systematiska risk (βi) mäts av avkastningen från portföljens och marknadsindexets 

kovarians, och divideras med variansen av avkastningen på marknaden.  

 

Sharpekvoten introducerades av William Sharpe (1966) som ett alternativ för 

Treynorkvoten. Avvikande från Treynorkvoten som använde systematisk risk, jämför 

Sharpekvoten portföljens riskpremium med portföljens totala risk. Detta görs genom 

att dividera riskpremium med portföljens standardavvikelse. Sharpekvoten beräknas 

med följande formel:  

 

Si = 
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝜎𝑖
  (4) 

 

Sharpekvoten för portföljen i formeln betecknas med Si. Portfölj i:s förväntade 

avkastning är Ri och den riskfria räntan Rf. Standardavvikelsen för portfölj i betecknas 

med σi. Sharpe kritiserar riskjusterade måtten genom att lyfta fram faktorer som 

påverkar avkastningen, men som inte är direkt observerbara.  En stor faktor är 

fondförvaltarnas fokus på att diversifiera portföljen, istället för att aktivt hitta 

felprissättningar på marknaden. Även skillnaden i fondernas avgifter, och 

begränsningar via lag för placeringsstrategier är viktiga faktorer.  
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Både Treynorkvoten och Sharpekvoten ger absoluta mått, man kan rangordna 

portföljer som estimerats med samma metod sinsemellan. I rangordningen var målet är 

maximering av nyttan jämfört med risken, rangordnas det högsta värdet bäst och lägsta 

värdet sämst. Fallgropen med båda metoderna är negativa resultat, som uppstår direkt 

då portföljens riskpremium är under marknadsräntan. Ett negativt resultat tyder på att 

en riskfri placering är lönsammare än placeringen med negativ Sharpe- eller 

Treynorskvot. Treynorkvoten som endast tar i beaktan systematisk risk, är ett bättre 

mått för väldiversifierade portföljer, medan Sharpekvoten tar i beaktan totala risken 

och därför är lämpligare som måttstock för mindre diversifierade portföljer. (Brentani 

2004:42-45) 

 

Det tredje riskjusterade måttet som används är Jensens alfa som publicerades 1968 och 

baserar på Treynor- och Sharpekvoten. Jensen grundade sin modell och sina  

antaganden på CAPM, och argumenterade vidare med två förutsättningar. Portföljens 

riskjusterade avkastning baserar sig på I) Market timingförmågan av 

portföljförvaltarna, dvs. förmågan att förutspå värdepapperspriser. II) Effektiv 

diversifiering av portföljen, vilket minimerar portföljens unika risk. Genom en aktiv 

market-timing-förmåga och effektiv diversifiering av portföljen kan fondförvaltaren 

minimera förluster på nedgående marknader och överträffa marknadsindexet på 

tillväxtmarknader. Formel 3 är beskrivningen på kalkylen för Jensens alfa.   

 

             Ri – Rf = α + β (Rm - Rf) + εi    (5) 

 

Riskpremium för portfölj i kalkyleras med portfölj i:s förväntade avkastning Ri, och den 

riskfria räntan Rf. Alfavärdet av portföljen i är αi, där portfölj i:s betavärde βi är jämfört 

med marknadsindexets avkastning Rm. Den oberoende feltermen är betecknad εi. 

Jensens alfavärde används för att estimera om värdepapper på marknader är över- eller 

underprissatta, vilket i en större helhet kan ge signaler om marknadens över- eller 

underprissättning. Ett positivt alfavärde tyder på att fondförvaltaren har kunnat 

förutspå marknaden, och därmed utnyttja felprissättningar. Ett negativt värde tyder 

däremot på att avkastningen varit sämre än marknadens värde som är noll. 
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5.3 Hypoteser och korrigeringar i datamaterialet 

Datamaterialet från Jensens alfa regresseras med Ordinary Least Square (OLS) 

metoden, för att hitta funktionen med minsta varians för observationerna. 

Regressionsanalysen görs i programmet Eviews 9. Hypotesen för regressionen beskrivs 

i formel 6 där nollhypotesen har alfavärdet noll, och därmed har fondförvaltarna inte 

överträffat marknadsavkastningen. Mothypotesen är att alfavärdet avviker från 

marknadsavkastnig. Vid regressionsanalysen används fondernas månatliga avkastning 

som dummyvariabel för att testa alfavärdet signifikans för enskilda månader. 

 

H0 : α = 0  (6) 

       H1 : α ≠ 0     

 

Sharpe- och Treynorkvoten testas för signifikans för månatlig avkastning, för att se om 

aktiv fondförvaltning kunnat producera tilläggsavkastning åt fondernas andelsägare. 

Körningarna görs med Wilcoxons test som mäter skillnader i medeltal utan krav på 

normalfördelat datamaterial. Nollhypotesen är att aktiv fondförvaltning inte skiljer sig 

från passiva fondförvaltningens riskjusterade avkastning, medan mothypotesen 

förväntar sig skillnader mellan dessa förvaltningsmetoder. 

 

                     H0: βaktiv förvaltning = βpassiv förvaltning  (7) 

  H1: βaktiv förvaltning ≠ βpassiv förvaltning     

 

Autokorrelation och heteroskedasticitet är vanliga förvrängningar i statistiskt 

datamaterial. Datamaterialet testas för båda fallen och korrigeras för säkerhet skull ifall 

endera förekommer. Autokorrelation framkommer då feltermer i regressionen är 

närvarande, vilket betyder att feltermen inte är mera oberoende. Detta är ett typiskt 

fenomen då datamaterialet baseras sig på tidsseriedata från en eller flera tidsserier. 

Datamaterialet är heteroskedastiskt då variansen är oregelbunden i minsta 

kvadratmetoden, eller om feltermen inte är oberoende. Heteroskedasticitet kan inte 

totalt elimineras från datamaterialet, endast minimeras med hjälp av olika 

korrigeringar. (White 1980) För att testa datamaterialet och korrigera för både 

autokorrelation och heteroskedatsicitet, används Newey-West estimator. 
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6 DATA 

Datamaterialet för denna undersökning består av finländska fondbolags öppna fonder 

och omfattar totalt 68 fonders månatliga prisdata, datasamplets fonder är listade i 

bilaga 2. Till datasamplet valdes aktiefonder som placerar inom fyra marknader; 

Finland, Norden, Europa eller världen. Tre faktorer som presenteras näst påverkar 

fondernas urval till datasamplet; hemort, överlevnadsbias och fondtyp. Endast fonder 

vars hemort är Finland har plockats med till datasamplet. Hemorten granskades från 

Sijoitustutkimus Oy som månatligen sammanfattar fondrapporter från alla aktörer på 

den finländska marknaden. Företaget är en oberoende aktör som inte tar ställning till 

fondernas eller fondbolagens prestation. Även fonder som nedlagts eller fusionerats till 

andra fonder lämnas bort från datasamplet, detta överlevnadsbias är medvetet för att 

mäta de bästa aktivt förvaltade fondernas prestation under hela undersökningens 

tidshorisont. Som fondtyp för datamaterialet valdes tillväxtfonder, dessa fonder 

bevarar erhållna dividender i fonden, vilket behåller fondvärde stabilare.  

 

De månatliga stängningskursernas prisdata är hämtad från Thomson Datastream 

databas för tidsperioden januari 2009 till december 2015. Denna tidsperiod valdes 

specifikt för att mäta ett brett urval mellan både aktivt och passivt förvaltade fonder, 

vilket påverkas mycket av indexfonders relativt unga ålder.  En överblick av alla fonder 

finns i bilaga 2. Fondernas prisnoteringar är stängningskurserna för varje individuell 

fonds månatliga nettoandelsvärde. För att mäta fondförvaltarnas prestation under 

tillväxt- och nedgångsmarknader, delas dataperioden till tre delperioder.  Dessa 

delperioder är I) januari 2009 – december 2010 II) januari 2011 – december 2011 III) 

januari 2012 – december 2015. Som man kan se i figur 3, korrigerades priserna under 

2011 nedåt med 22,5 procent. Marknadsutvecklingen har dock varit kraftigt positiv 

under resten av tidsperioden. Datasamplets tidsperiod har valts specifikt för att studera 

den finländska fondmarknaden efter börskraschen 2008, speciellt för att en stor del av 

tidigare forskning har studerat tidsperioder före 2008.  
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Figur 3 OMX Helsingfors Cap GI:s dagliga stängningspriser för tidsperioden januari 2009 
– december 2015.  

Källa: www.nasdaqomxnordic.com 

 

Euro Interbank Offered Rate (Euribor) används som riskfri måttstock, på grund av dess 

omfattande användning i bostadslåneräntor. Enligt Finlands bank (2014) var 93 

procent av finländska bostadslån bundna till euribor räntor år 2014, varav största delen 

var bundna till 12 månaders euribor. Fastän fondobservationerna studeras på månatlig 

basis, används 6 månaders euribor som riskfria räntan. Orsaken är att den månatliga 

euribor-räntan är väldigt volatil, medan 12 månaders euribor är för trögrörlig. För att 

kunna jämföra resultatet av denna studie med tidigare forskning, måste den riskfria 

räntan vara liknande till de tidigare studierna. Detta stöder valet av 6 månaders 

euribor, då största delen av tidigare forskning i Europa använder 3 eller 6 månaders 

euribor som riskfri ränta. 

 

Jämförelseindex för varje kategori valdes för att kunna jämföra fondernas avkastning 

med den valda marknadens avkastning. Eftersom valet av jämförelseindex i stor grad 

påverkar hur prestationen av en fond ser ut enligt (Costa och Jakob 2011), jämförs alla 

fonder med samma jämförelseindex. Därför är valet av jämförelseindexen index som 

representerar aktiemarknaden på högsta möjliga förklaringsgrad. Som jämförelseindex 

för den finländska marknaden används OMX Helsingfors Cap GI index som består av 

de mest omsatta företagen, men dock så att ett företag maximalt kan utgöra 10 procent 

av indexets värde. GI betyder att jämförelseindexet såsom fonderna erhåller 
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dividendavkastningen i indexet. Jämförelseindex för de nordiska fonderna är OMX 

Nordic 120 som består av de 120 mest omsatta aktierna i Helsingfors, Köpenhamn, 

Oslo och Stockholmsbörsen. Jämförelseindexet för europeiska marknaderna är Europa 

MSCI Europa. Jämförelseindex för fonder som placerar globalt, är MSCI World. 

Noteringar för de MSCI jämförelseindex hämtas från företagens egna hemsidor, medan 

finländska och nordiska jämförelseindex hämtas från Thomson datastream databas. 

All data från jämförelseindex är månatliga netto euro prisnoteringar.  

6.1 Deskriptiv statistik 

Nyckeltalen för deskriptiv statistik för antalet fonder, antalet observationer, 

medelavkastning, standardavvikelse, beta, skevhet, toppighet och Jarque-Bera 

presenteras i Tabell 4. Måttet skevhet mäter om datamaterialet är normalfördelat och 

därmed skevhetsvärde noll, eller om datasamplet har långa svansar. En positiv skevhet 

tyder på att datamaterialet är koncentrerat åt höger, medan ett negativt värde visar på 

koncentrering till vänster. Toppigheten mäter om observationerna koncentreras till 

vissa värden, eller om fördelningen är mera flat. För att datasamplet skall vara 

normalfördelat skall toppigheten anta ett värde nära 3. Jarque-Bera värdet mäter hur 

mycket skevhet och toppighet som finns i materialet, och därmed hur mycket 

materialet avviker från normalfördelningen. Jarque-Bera värdet som påverkas av 

skevheten och toppigheten skall vara nära noll, för att materialet skall vara 

normalfördelat. (Thadewald och Büning 2007) 

 

Datasamplet för hela tidsperioden 2009-2015 består av  totalt 5010st observationer. 

4193 observationer är av aktivt förvaltade fonder, 481 ur passivt förvaltade fonder och 

336 från jämförelseindexen. Låga antalet observationer för passivt förvaltade fonder 

beror på bristen av denna typ av fonder i Finland. Totalt bestod datasamplet av 61st 

aktivt förvaltade fonder, sju stycken passivt förvaltade fonder och fyra jämförelseindex. 

Fondernas medelvärde för beta är generellt nära ett, med en tydligt lägre avvikelse i 

passivt förvaltade fonder. De passivt förvaltade fonderna har i medeltal högre 

avkastning än aktivt förvaltade fonder på varje marknad, dock har marknadsindexet 

överträffat både aktivt och passivt förvaltade fonder på de finländska och nordiska 

marknaderna.  

 

Tabell 4 sammanfattar deskriptiv statistik för aktiv- och passiv fondförvaltning samt för 

jämförelseindexet. Statistiken presenteras skilt för alla undersökningens marknader. I 



 

 

43 

tabellen beskriver N antalet fonder, n antalet observationer och �̅� medelavkastningen. 

Standardavvikelsen σ och betat β är även medelvärdet för marknadens fonder. 

Skevheten betecknas av S, toppigheten av T och Jarque-Bera värdet av JB.  

 

Tabell 4 Deskriptiv statistik på månatliga avkastningar 

Medeltalet av: N      n  �̅�  σ β S T JB 

Aktiv Finland 19 1395 1,09 % 0,054 0,942 0,24 -0,58 2,284 

Passiv Finland 2 154 1,26 % 0,055 0,995 0,44 -0,65 4,067 

Index Finland 1 84 1,42 % 0,057 1,001 0,38 -0,49 2,900 

Aktiv Norden 9 637 1,42 % 0,048 0,919 0,24 -0,63 2,393 

Passiv Norden 1 51 1,50 % 0,040 1,025 0,02 -0,99 2,121 

Index Norden 1 84 1,64 % 0,051 1,000 0,24 -0,62 2,136 

Aktiv Europa 19 1115 0,94 % 0,041 0,900 0,20 -0,69 3,780 

Passiv Europa 3 238 0,95 % 0,046 1,071 0,39 -0,45 3,260 

Index Europa 1 84 0,84 % 0,041 1,001 0,30 -0,45 1,976 

Aktiv Världen 14 1046 1,14 % 0,040 1,055 0,39 -0,48 3,354 

Passiv Världen 1 38 1,46 % 0,032 1,020 0,36 -1,17 2,966 

Index Världen 1 84 1,13 % 0,033 1,002 0,57 -0,46 5,331 

Undersökningsperiod: 01.01.2009-31.12.2015. Datakälla: www.msci.com & Thomson 
Datastream. 
 

P-värdet för Jarque-Bera för hela datasamplet är 0,00 vilket möjliggör förkastande av 

nollhypotesen. Nollhypotesen för Jarque-Bera sammanfattar att toppigheten och 

tilläggsskevheten är noll, vilket betyder att datamaterialet är högt sannolikt 

normalfördelat. Ett p-värde över 0,05 tyder på att nollhypotesen stämmer, och 

datamaterialet är därmed normalfördelat. För de enstaka indexfonderna och 

marknadsindex visade det sig att endast Nordea Suomi Indeksirahasto (0,045) inte var 

normalfördelat. På individuell nivå var alla finländska och nordiska fonder 

normalfördelade, medan tre av 19 europeiska fonder inte var normalfördelade: 

Auerjärvi Pohjois-Eurooppa (0,003), Eq Eurooppa Osinko (0,010) och Fourton Oy 

Hannibal (0,035). Fonder som investerade globalt var generellt  sett normalfördelade, 

förutom Danske Invest Kestävä Arvo Osake (0,024) och Säästöpankki Osake Maailma 

(0,012). Fastän de individuellt estimerade Jarque-Bera värden tyder på att 

datamaterialet skulle vara normalfördelat, skall man ta i beaktan att små sampel med 

några hundra observationer för Jarque-Bera inte är pålitliga enligt Thadewald och 

Büning 2007.  
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7 RESULTAT 

Detta kapitel presenterar avhandlingens numeriska resultat och diskussion kring dessa. 

Resultaten presenteras och diskuteras för fyra tidsperioder; undersökningens hela 

tidsperiod från januari 2009 till december 2015, och tre delperioder. Resultaten tyder 

på att de finska fondförvaltarna inte kunnat skapa mervärde med aktiv fondförvaltning, 

då endast fåtal observationer varit signifikanta på en 5 procents signifikansnivå. 

Majoriteten av både aktivt och passivt förvaltade fonder hade antingen negativa 

alfavärden eller alfavärden nära noll, medan fåtal av de positiva alfavärden var 

signifikanta.  

Resultaten diskuteras i tre olika delar i kapitlet, där första underrubriken omfattar 

resultatens medelvärden på de fyra olika marknaderna för alla tidsperioder. Den andra 

delen omfattar resultaten på fondnivå för de riskjusterade måtten Sharpe- och 

Treynorkvoten. Den sista delen av kapitlet presenterar resultaten och diskussionen 

kring Jensens alfa och signifikansen av fondernas prestation på enskilda fonder.  

7.1 Resultatens medelvärde för olika riskjusterade mått 

Medeltalet för de tre riskjusterade måtten för både aktivt och passivt förvaltade fonder 

presenteras i tabell 5. Tabellen sammanfattar även medelvärden för fondernas 

riskpremium, p-värde och antalet signifikanta fonder på en 5 procents signifikansnivå. 

Resultaten presenteras för alla fyra tidsperioder, där första tidsperioden innehåller hela 

datasamplet. Den första och sista deltidsperioden är tillväxtfaser på marknaderna, 

medan den mittersta deltidsperioden är en nedgångsperiod på alla marknader.  

Riskpremium för aktivt förvaltade fonder var lägre än marknaden på både aktivt och 

passivt förvaltade fonder på finländska marknaden, endast under andra delperioden 

med nedåtgående marknader presterade aktivt förvaltade fonder i medeltal 0,09 % 

bättre än marknaden. På nordiska marknaden överträffade riskpremium för 

fondprestationen jämförelseindexet endast på de två sista delperioderna, på aktivt 

förvaltade fonder med 0,09 % för andra delperioden och 0,005 % för tredje 

delperioden. Både aktivt och passivt förvaltade fonder som placerade på europeiska 

marknader hade i medeltal 0,23 % högre riskpremium än jämförelseindexet, förutom 

på andra delperioden där båda förvaltningsmetoder underpresterade mot 

jämförelseindexet med 0,20 %.  Passivt förvaltade på världsmarknaden överträffade   
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Tabell 5 Medelvärdet för fondernas avkastnings- och signifikansmått på olika marknader 

Fondmarknad Riskpremium (%)  Sharpe Treynor Jensens Alfa P-värde Antalet signifikanta 
 Aktiva / Passiva Aktiva / Passiva Aktiva / Passiva Aktiva / Passiva Aktiva / Passiva fonder (5 %)  

Undersökningsperiod 01.01.2009-31.12.2015. 
Finländska marknaden 1,024 / 1,348 0,1882 / 0,2160 0,0109 / 0,0119 -0,0001 / 0,0003 0,5881 / 0,5139 2 
Nordiska marknaden 1,357 / 1,468 0,2866 / 0,3024 0,0150 / 0,0162 0,0014 / -0,0020 0,3502 / 0,0222 1 
Europeiska marknaden 0,887 / 0,882 0,2145 / 0,1931 0,0100 / 0,0083 0,0028 / 0,0010 0,3741 / 0,2321 3  
Globala marknader 1,081 / 1,424  0,2742 / 0,4361 0,0104 / 0,0140 -0,0003 / 0,0010 0,5658 / 0,5250 0 
 
Undersökningsperiod 01.01.2009 – 31.12.2010. 
Finländska marknaden 1,777 / 2,682 0,3805 / 0,3588 0,0302 / 0,0252 0,0028 / 0,0020 0,3861 / 0,4529 0 
Nordiska marknaden 2,948 / - - - - 0,4841 / - - - - 0,0359 / - - - - 0,0041 / - - - -  0,5126 / - - - -  1 
Europeiska marknaden 1,784 / 1,362 0,3333 / 0,2025 0,0200 / 0,0109 0,0074 / -0,0002 0,2399 / 0,4278 1 
Globala marknader 2,076 / - - - -  0,4071 / - - - -  0,0196 / - - - -  0,0180 / - - - -  0,2367 / - - - -  1 
 
Undersökningsperiod 01.01.2011 – 31.12.2011. 
Finländska marknaden -1,845 / -1,700 -0,2949 / -0,2706 -0,0184 / -0,0162 0,0002 / 0,0007 0,6207 / 0,8153 1 
Nordiska marknaden -0,978 / - - - - -0,1533 / - - - -  -0,0086 / - - - - 0,0023 / - - - -  0,5794 / - - - - 0 
Europeiska marknaden -1,088 / -0,791 -0,2174 / -0,1509 -0,0122 / -0,0083 -0,0043 / -0,0009 0,4695 / 0,8592 2 
Globala marknader -1,162 / - - - - -0,2412 / - - - -  -0,0106 / - - - -  -0,0059 / - - - -  0,4579 / - - - -  0 
 
Undersökningsperiod 01.01.2012 – 31.12.2015. 
Finländska marknaden 1,362 / 1,471 0,3037 / 0,3132 0,0146 / 0,0143 -0,0001 / -0,0004 0,6232 / 0,5697 1 
Nordiska marknaden 1,523 / 1,380 0,3835 / 0,3777 0,0179 / 0,0134 0,0021 / -0,0018 0,4144 / 0,0360 1 
Europeiska marknaden 1,163 / 1,138 0,3273 / 0,3134 0,0134 / 0,0114 0,0032 / 0,0019 0,3710 / 0,2418 4 
Globala marknader 1,232 / 1,424 0,3610 / 0,4361 0,0122 / 0,0146 -0,0006 / 0,0010 0,5458 /0,5250 0 

Tabellen sammanfattar medelvärdet för både aktivt och passivt förvaltade fonder för värden: Riskpremium, Sharpekvoten, Treynorkvoten, Jensens alfa, 
P-värde och antalet signifikanta fonder på en 5 % signifikansnivå. Datasamplet är korrigerat för både autokorrelation och heteroskedasticitet. Datakälla: 

www.msci.com & Thomson Datastream.  
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jämförelseindexet med 0,25 % på alla befintliga observationer, medan aktivt förvaltade 

fonder överträffade marknadsindexet endast på hela datasamplet (0,02 %) och första 

delperioden (0,67 %). Andra (0,79 %) och tredje (0,03 %) delperioden underpresterade 

betydligt jämförelseindexets riskpremium för aktivt förvaltade fonder som hade global 

placeringsstrategi.  

De riskjusterade måttens medelvärde på finländska marknaden för aktivt och passivt 

förvaltade fonder indikerar att fondförvaltarna inte konsekvent kunnat överträffa 

jämförelsemarknaden. Tabell 5 och bilagorna 4-7 ger möjligheten att jämföra Sharpe- 

och Treynorkvoten mellan fonder och deras marknadsindex. Noterbart är att 11 av 16 

observationer ur Sharpe- och Treynorkvoten har underpresterat marknaden. De fem 

observationer som överträffat jämförelseindexet är dock delperioder. Både aktivt och 

passivt förvaltade fonder som placerar på nordiska marknader överträffade 

jämförelseindexet 6 av 12 observationer. Passivt förvaltade fonder visade högre 

medelriskjusterad avkastning på hela dataperioden, medan aktivt förvaltade fonder 

överträffade jämförelseindexet på första och andra delperioden. Placeringsfonder som 

investerar på europeiska marknader visade sig prestera bäst i medelvärden, då 11 av 16 

observationer överträffade marknaden. Denna positiva prestation gällde speciellt för 

hela datasamplets och sista delperiodens Sharpe- och Treynorkvotar för både aktivt och 

passivt förvaltade fonder.  Globalt investerande fonder hade liknande riskjusterad 

prestation som finländska och nordiska marknader, där endast 5 av 11 observationer av 

Sharpe- och Treynorkvoten överträffade marknadsindexet. Även resultaten från 

Jensens alfa indikerar att fondförvaltarna inte kunnat överträffa 

marknadsavkastningen, då ett flertal av medelvärden är negativa, och antalet 

signifikanta fonder per marknad är relativt små.  

7.2 Resultaten för Sharpe- och Treynorkvoten 

Fondernas och jämförelsemarknadens Sharpe- och Treynorvärden presenteras i bilagor 

4 – 7 där värden framställs för alla dataperioder. Båda riskjusterade mått ger 

möjligheten att rangordna fondernas prestation enligt tilläggsavkastningen för påtagen 

risk. Rangordningen av fonderna och jämförelsemarknaden för varje marknad framförs 

i bilagor 8 – 11. Nackdelen med dessa riskjusterade mått är rangordningen och 

tolkningen av negativa värden, vilket begränsar fokus till endast positiva värden i 

pålitliga tolkningar. Detta betyder att delperioden 01.01.2011 – 31.12.2011 är svårtolkad 
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med endast negativa värden. Alla fonder och jämförelseindex är rangordnade 

marknadsvis enligt principen att högsta Sharpe- eller Treynorskvot ger rankning 1 

vilket följes av näststörsta värdet och så vidare.  

En fondförvaltare med förmågan att tillbringa mervärde åt andelsägarna, borde 

överträffa marknadsindexet kontinuerligt. Detta betyder att den riskjusterade 

fondprestationen borde vara över marknadsindexet på varje datasampelperiod. Första 

datasampelperioden innehåller både tillväxt- och nedgångsmarknader, vilket betyder 

att resultaten av riskjusterade måtten är medelvärde för denna period. De tre 

delperioderna är uppdelade på två tillväxt- och en nedgångsmarknad, och därmed 

borde en fondförvaltare med timingförmåga kunna adaptera fondportföljen så att den 

riskjusterade avkastningen är över marknadsindexet på alla dessa delperioder.  

Aktivt förvaltade fonder som placerar på den finländska marknaden visade relativt 

negativa resultat av fondförvaltarnas förmåga att överträffa marknadsindexet. Endast 

två av 19 fonder visade förmågan att överträffa marknadsindexet med Sharpekvoten på 

tre av fyra datasampelperioder. Medan de båda passivt förvaltade fonderna hade 

liknande resultat. Den riskjusterade avkastningen visade sig aningen bättre för aktivt 

förvaltade fonder med Treynorkvoten, där fyra av 19 överträffade marknadsindexets 

riskjusterade avkastning. Däremot visade sig indexfonderna överträffa marknadens 

Treynorkvot på två av fyra observationer. Fonderna med bästa riskjusterade avkastning 

endast på denna marknad var Aktia Capital B och Säästöpankki Pienyhtiöt B. Den 

förstnämnda fonden hade hög ranking på både Sharpe- och Treynorkvoten på tre av 

fyra observationer, medan Säästöpankki Pienyhtiöt B hade högsta ranking på alla 

observationer.  

Fonder med placeringar på nordiska marknader hade aningen bättre resultat än fonder 

med finländska placeringar. Tre av tio fonder visade sig överträffa marknadsindexet 

med Sharpekvoten, medan fyra av tio gjorde det med Treynorkvoten. Dock hade en av 

fonderna väldigt minimalt datasampel och hade jämförelsetal för endast två 

dataperioder, endast med tillväxtmarknad. De bäst presterande fonderna var Aktia 

Nordic B, Aktia Nordic Small Cap B och Nordea Nordic Small Cap Kasvu. Den 

sistnämnda fonden hade kontinuerligt hög ranking under alla dataperioder med både 

Sharpe- och Treynorkvoten. Aktivt och passivt förvaltade fonder med placeringar i 

Europa, hade liknande resultat som på nordiska marknader. Åtta av 22 fonder 

överträffade marknadsindexets Sharpekvot vid tre av fyra observationer, och nio av 22 

med Treynors riskjusterade mått. Fonden Lähi Tapiola Eurooppa A överträffade 
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marknadsindexet på alla dataperioder med båda riskjusterade måtten, därtill hade 

fonden en kontinuerligt hög ranking med båda måtten. Två andra väl presterade aktivt 

förvaltade fonder är Fondita 2000+ B och Säästöpankki Eurooppa B, då båda hade 

måttlig ranking genom alla dataperioder.  

Riskjusterade avkastningen överträffade sällan marknadsindexets riskjusterade 

avkastning för fonder med global placeringsstrategi. Endast tre av 15 fonder presterade 

bättre än jämförelseindexet jämförda med Sharpekvoten, och fem av 15 fonder 

estimerade med Treynorkvoten. Tre av dessa fem fonder har dock endast två 

observationsvärden på grund av litet datasampel. Fonden Fim Maailma och OP-

Maailma hade kontinuerligt höga rankingvärden, därtill överträffade OP-Maailma 

marknadsindexets Treynorkvot på alla dataperioder.  

Fondprestationen på alla fyra marknader oavsett aktiv eller passiv fondförvaltning, har 

visat att endast enstaka fonder kunnat överträffa marknadens riskjusterade avkastning 

kontinuerligt. Detta tyder på att mätt med riskjusterade måtten Sharpe- och 

Treynorkvoten, saknar förmågan att med aktiv fondförvaltning skapa mervärde åt 

fondernas andelsägare. 

7.3 Resultat för Jensens alfa 

Jensens alfavärde presenteras för varje dataperiod samt p-värdet som berättar 

signifikansen av fondernas alfavärde i tabellerna 6 – 9. Om fondernas alfavärde är 

negativt, har fondprestationen varit sämre än jämförelseindexet, medan ett positivt 

alfavärde tyder på högre avkastning än jämförelseindexet. P-värdet estimerar om 

alfavärdets resultat är statistisk signifikant, där värdet skall vara under 0,050 för att 

vara signifikant på 5 procents nivå.  

Tabell 6 presenterar alfavärden och signifikansen för fonderna som placerar på den 

finländska marknaden. Cirka hälften av observationerna är positiva då 35 av 75 

observationer från 21 fonder har överträffat marknadsavkastningen. Detta resultat är i 

linje med förväntningarna där 50 % av fonderna borde överprestera och 50 % borde 

underprestera mot marknadsindexet. Dock visar det sig att endast fonderna Alfred 

Berg Suomi Fokus B och Säästöpankki Pienyhtiöt B hade signifikanta observationer, 

varav den först nämnda fonden har negativa alfavärden. I helhet finns det därmed 

endast fyra signifikant observationer ur de totala 75 observationerna. Detta skulle  
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betyda att av fonder som placerar på den finländska marknaden har endast fonden 

Säästöpankki Pienyhtiöt B kunnat prestera bättre än marknadsindexet på en signifikant 

nivå. 

 

Tabell 6 Resultat för Jensens Alfa och P-värde för fonder på den finländska marknaden 

Fond α α 1 α 2 α 3 Pi P1 P2 P3 

F1 0,0015 0,0078 0,0013 -0,0007 0,5903 0,1011 0,8532 0,7016 

F2 -0,0044  -0,0024 -0,0037 0,0093  0,5840 0,0237 

F3 0,0002  -0,0009 0,0005 0,9350  0,9071 0,8161 

F4 -0,0003  -0,0001 0,0013 0,9186  0,9942 0,6526 

F5 0,0002  -0,0006 0,0001 0,8956  0,9048 0,9364 

F6 -0,0010  -0,0032 -0,0007 0,4794  0,6070 0,6027 

F7 0,0011  0,0008 0,0007 0,3332  0,8644 0,5351 

F8 -0,0008 0,0017 -0,0038 -0,0014 0,5484 0,0597 0,8648 0,5044 

F9 0,0005 0,0055 -0,0050 0,0010 0,8521 0,3652 0,4065 0,7113 

F10 0,0001  0,0018 0,0012 0,9836  0,8546 0,7235 

F11 -0,0009 0,0078 -0,0084 -0,0018 0,7268 0,1217 0,1689 0,3227 

F12 -0,0012 0,0024 -0,0012 -0,0022 0,3720 0,4097 0,8124 0,0522 

F13 -0,0012  0,0071 -0,0003 0,7862  0,5486 0,9355 

F14 -0,0016 -0,0036 -0,0024 -0,0003 0,0591 0,1091 0,1887 0,7875 

F15 0,0006 -0,0001 -0,0043 -0,0003 0,5860 0,9678 0,3201 0,8066 

F16 0,0013 0,0065 -0,0009 0,0000 0,6875 0,4848 0,8836 0,9912 

F17 -0,0006 0,0014 -0,0041 -0,0002 0,6709 0,6262 0,0965 0,9153 

F18 0,0069  0,0269 0,0056 0,0486  0,0053 0,1648 

F19 -0,0005 -0,0016 0,0004 -0,0004 0,6915 0,6182 0,9281 0,6571 

FI1 0,0008 0,0029 0,0011 0,0003 0,2200 0,2811 0,7012 0,7188 

FI2 -0,0003 0,0010 0,0004 -0,0011 0,8078 0,6246 0,9294 0,4205 

Jensens alfa betecknas med α och P-värdet med P. Fondernas kod och namn är 
presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-31.12.2015 (i), 
01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 – 31.12.2015 
(3). Undersökningsperiod: 01.01.2009-31.12.2015. Datakälla: Thomson Datastream. 
 
 

Resultaten för fonder som placerar på nordiska marknader presenteras i tabell 7. Dessa 

fonder presterade i helhet bättre än jämförelseindexet, då 23 av 32 alfavärden var 

positiva. Flera fonder har positiva alfavärden genom alla dataperioder.  Dock är endast 

tre alfavärden signifikanta av de totala 32 observationerna. Den ena fonden med 
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signifikanta alfavärden är OP-Pohjoismaat Indeksi A, men dock är alfavärden negativa. 

Den tredje signifikanta alfavärde är i Aktia Nordic B fonden, men dock gäller 

signifikansen endast för den första delperioden. 

 
Tabell 7 Resultat för Jensens Alfa och P-värde för fonder på den nordiska marknaden 

Fond α α 1 α 2 α 3 Pi P1 P2 P3 

N1 0,0016 0,0056 0,0031 0,0005 0,3109 0,0206 0,2351 0,8077 

N2 0,0047   0,0040 0,1204   0,1889 

N3 -0,0013  -0,0006 -0,0009 0,2840  0,8462 0,4484 

N4 0,0020  0,0013 0,0052 0,5232  0,7968 0,1670 

N5 0,0036  0,0055 0,0067 0,3127  0,3593 0,0950 

N6 -0,0019  0,0017 0,0004 0,5695  0,7181 0,9167 

N7 0,0046 0,0101 0,0086 0,0028 0,1047 0,2270 0,2364 0,2482 

N8 -0,0019 0,0005 0,0006 -0,0018 0,2942 0,8883 0,7888 0,4550 

N9 0,0008 0,0003 -0,0016 0,0018 0,6323 0,9144 0,6547 0,4031 

NI1 -0,0020   -0,0018 0,0222   0,0360 

Jensens alfa betecknas med α och P-värdet med P. Fondernas kod och namn är 
presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-31.12.2015 (i), 
01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 – 31.12.2015 
(3). Datakälla: Thomson Datastream. 
 
 

Aktivt och passivt förvaltade fonder som placerar i Europa hade generellt positiva 

alfavärden, då 55 av 76 observationer var positiva. Fonder med positiva alfavärden, har 

i de flesta fall tre av fyra alfavärden positiva. Dessutom var tio av observationerna 

signifikanta fördelat på sju olika fonder, detta kan man se i tabell 8. Fonder med mest 

signifikanta alfavärden var Auerjärvi Pohjois-Eurooppa, Danske Invest Eurooppa 

Osinko K och Fondita +2000 B. Inte heller fonder som placerar på europeiska 

marknader har tydligt kunnat prestera med signifikanta och positiva alfavärden genom 

alla tidsperioder, vilket tyder på att aktiv fondförvaltning inte signifikant gett mervärde 

åt fondernas andelsägare. 
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Tabell 8 Resultat för Jensens Alfa och P-värde för fonder på den europeiska marknaden 

Fond α α 1 α 2 α 3 Pi P1 P2 P3 

E1 0,0019 0,0053 -0,0024 0,0005 0,1755 0,0816 0,6218 0,7533 

E2 0,0054 0,0244 -0,0139 0,0018 0,1740 0,0132 0,0459 0,5573 

E3 0,0011  -0,0020 0,0020 0,6410  0,8379 0,3310 

E4 0,0030  -0,0151 0,0075 0,4680  0,0424 0,0277 

E5 0,0032 0,0027 -0,0060 0,0045 0,0924 0,5718 0,2652 0,0628 

E6 0,0004  -0,0048 0,0019 0,8803  0,5415 0,4724 

E7 0,0034  -0,0053 0,0039 0,3008  0,4158 0,2258 

E8 0,0072  0,0076 0,0073 0,0160  0,4161 0,0072 

E9 0,0027  0,0038 0,0036 0,4820  0,7710 0,3337 

E10 0,0056  -0,0026 0,0072 0,1272  0,7801 0,0323 

E11 0,0018  -0,0086 0,0032 0,7310  0,4433 0,6162 

E12 -0,0003  -0,0063 0,0014 0,9336  0,4015 0,6762 

E13 0,0041  -0,0048 0,0051 0,1084  0,5772 0,0126 

E14 0,0039 0,0070 -0,0001 0,0030 0,0378 0,1225 0,9796 0,1141 

E15 0,0019 0,0063 -0,0033 0,0018 0,3717 0,1054 0,5516 0,4039 

E16 0,0018 0,0036 -0,0047 0,0004 0,2482 0,2756 0,1463 0,8485 

E17 0,0010   0,0010 0,6956   0,6956 

E18 0,0039 0,0022 -0,0027 0,0052 0,0264 0,5604 0,2609 0,0501 

E19 0,0012 0,0078 -0,0057 -0,0005 0,6003 0,1887 0,3531 0,8326 

EI1 0,0021 0,0033 0,0001 0,0020 0,0548 0,3739 0,9855 0,1752 

EI2 -0,0013 -0,0057 -0,0033 0,0012 0,5649 0,2563 0,7119 0,4750 

EI3 0,0021 0,0016 0,0006 0,0024 0,0767 0,6533 0,8802 0,0751 

Jensens alfa betecknas med α och P-värdet med P. Fondernas kod och namn är 
presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-31.12.2015 (i), 
01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 – 31.12.2015 
(3). Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
 

 

Fonder med global placeringsstrategi har även jämn fördelning mellan positiva och 

negativa alfavärden, då 25 av 53 alfavärden är positiva. Dock är endast en observation 

signifikant, som det presenteras i tabell 9. Den enda positiva och signifikanta 

observationen är i Danske Invest Kestävä Arvo Osake K fondens första delperiod. 
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Tabell 9 Resultat för Jensens Alfa och P-värde för fonder på den globala marknaden 

Fond α α 1 α 2 α 3 Pi P1 P2 P3 

G1 -0,0008 0,0033 0,0004 -0,0034 0,5257 0,0832 0,8880 0,0586 

G2 0,0029  -0,0013 0,0034 0,1094  0,8120 0,0872 

G3 -0,0004 0,0078 -0,0075 -0,0017 0,8603 0,0439 0,1514 0,4927 

G4 -0,0024 0,0067 -0,0087 -0,0044 0,3883 0,1931 0,1695 0,1669 

G5 -0,0075  -0,0241 -0,0022 0,1288  0,0692 0,5736 

G6 0,0028 0,1352 -0,0122 0,0021 0,5111 0,0741 0,2835 0,5699 

G7 -0,0006  -0,0094 -0,0000 0,775  0,1869 0,9937 

G8 -0,0003 0,0015 0,0011 -0,0014 0,8176 0,6200 0,7342 0,4570 

G9 0,0010   0,0010 0,6780   0,6780 

G10 -0,0009 0,0029 -0,0029 -0,0016 0,6206 0,4179 0,5378 0,4975 

G11 -0,0008 -0,0035 0,0003 -0,0011 0,5346 0,2448 0,9298 0,4473 

G12 0,0027 0,0102 0,0021 0,0001 0,3471 0,1222 0,7680 0,9706 

G13 -0,0005 0,0111 -0,0110 -0,0004 0,9162 0,0690 0,3661 0,9469 

G14 0,0006 0,0043 -0,0038 0,0008 0,7085 0,4984 0,0563 0,7011 

GI1 0,0010   0,0010 0,5250   0,5250 

Jensens alfa betecknas med α och P-värdet med P. Fondernas kod och namn är 
presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-31.12.2015 (i), 
01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 – 31.12.2015 
(3). Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
 

 

I helhet har fondernas alfavärden fördelat sig jämnt mellan aktivt och passivt förvaltade 

fonder, dock har endast en liten del av observationerna visat statistisk signifikans. 

Endast fonden Säästöpankki Pienyhtiöt B har kunnat prestera positiva alfavärden för 

alla tillgängliga tidsperioder, och även ha två av dessa delperioder signifikanta. Detta 

ger möjlighet till tolkingen att majoriteten av fondförvaltarna saknar förmågan att 

konsekvent kunna överträffa marknadsindexet och därmed skapa mervärde åt 

fondernas andelsägare.  
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8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Avhandlingens syfte är att undersöka om aktivt förvaltade fonder medfört mervärde i 

förhållande till passivt förvaltade fonder på den finländska fondmarknaden under 

tidsperioden 2009-2015. För att mäta om fondförvaltarna har kunnat tillämpa 

fondportföljen enligt olika marknadslägen, delas dataperioden till tre delperioder för 

att mäta fondprestationen både på tillväxt och nedgångsmarknader. Fondförvaltare 

som kan anpassa fondportföljen enligt ändringar i marknaden och därmed borde skapa 

tilläggsavkastning, borde vara fonder som har positiva och signifikanta alfavärden på 

varje tidsperiod. Datasamplet består av existerande aktivt och passivt förvaltade fonder 

och deras jämförelseindex som har minst 36 observationer under 

undersökningsperioden.  

Fondprestationen i undersökningen mäts med tre olika riskjusterade mått, Sharpe- och 

Treynorkvoten som möjliggör rankningen av fondprestationen och 

jämförelsemarknaden. Tredje måttet är Jensens Alfa som berättar hur mycket 

fondprestationen avviker från förväntad avkastning gentemot marknadsavkastningen.  

Kapitalet på finländska fondmarknaden har vuxit konstant och överskred 100 miljarder 

euro 2015. Även fondantalet har vuxit från början av 2000-talet, dock har antalet 

finländska fonder sjunkit med några tiotal fonder sedan 2010. Antalet indexfonder på 

finländska fondmarknaden har däremot vuxit långsamt under de senaste tio åren. 

(Suomen Sijoitustutkimus Oy lehdistötiedote 2015) Den finländska fondmarknadens 

höga koncentrering av till stora bankägda fondbolag har lett till ineffektivitet på 

marknaden, där de stora aktörerna har genomsnittligt högre kostnader och därmed kan 

undvika introduceringen av indexfonder med lägre kostnader. (Korkeamäki och 

Smyhte 2004)  

Globalt sett är aktiv och passiv fondförvaltning ett brett studerat ämne, där resultaten 

varierar starkt mellan studier och marknader. En omfattande presentation av dessa 

studier görs i fjärde kapitlet. Studier som endast fokuserar på jämförelsen mellan aktiv 

och passiv fondförvaltning, har gjorts relativt lite på finländska marknader, där en stor 

del av undersökningarna har gjorts som magisteravhandlingar. Några liknande studier 

som gjorts av ämnet är av Liljeblom och Löflund (1995), Korpela och Puttonen (2005), 

Aalto (2009) och Fiskars (2014), varav de två sistnämnda är magistersavhandlingar. 

Det som är gemensamt för studierna är att de fram till liknande resultat; aktivt 
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förvaltade fonder har inte kunnat skapa mervärde i förhållande till marknadsindexet 

eller passivt förvaltade fonder.  

Resultaten av denna undersökning följer samma linje som tidigare forskning på den 

finländska marknaden, aktivt förvaltade fonder har inte signifikant kunnat överträffa 

jämförelseindexet kontinuerligt. Fastän vissa fonder hade även signifikanta alfavärden, 

var prestationen inte kontinuerligt. Detta tyder på att fondförvaltarnas förmåga att 

tillbringa mervärde åt andelsägarna inte är bevisbar. Fördelningen mellan alfavärden 

var förväntad, då cirka hälften av alfavärdena var negativa. Observationerna på Sharpe- 

och Treynorkvoten visar att i medeltal hade passivt förvaltade fonder bättre 

riskjusterad avkastning än aktivt förvaltade fonder på största delen av tidsperioderna. 

Fondernas prestation med Sharpe- och Treynorkvoten var i de flesta fall väldigt 

varierande, beroende på observerade tidsperioder. Detta tyder också på att majoriteten 

av fondernas prestation är högt varierande och därmed är bra prestation endast 

tillfälligt. Dock fanns det enstaka fonder på varje marknad som konstant hade presterat 

på bättre kvartilen oberoende av tidsperiod. Detta är i linje med tidigare forskning av 

till exempel Shuka och Singh (1997) som konstaterade att market timingförmågan är 

ett sällsynt fenomen, och Jarrow (2010) som argumenterade att positiva signifikanta 

alfavärden oftast är tillfälliga.   

Resultaten mellan olika marknader var överensstämmande, och ingen marknad hade 

större avvikelser än de andra. De bästa resultaten med riskjusterade måtten under hela 

datasamplet var i medeltal från nordiska och globala marknader. Dessa marknader 

hade dock även betydligt mindre antal fonder och därmed observationer. Största 

antalet signifikanta fonder hittades på europeiska marknader som även hade det 

största datasamplet. Tidsperioden 2009 – 2015 datasampel bestod av 68 fonder och 

fyra marknader, varav endast sex fonder hade signifikanta alfan. Den enda fonden med 

två positiva och signifikanta alfavärden är Säästöpankki Pienyhtiöt B. I helhet 

understöder undersökningen resultaten att varken aktivt eller passivt förvaltade fonder 

har kunnat skapa mervärde åt andelsägarna jämfört med marknadsindexet. 

Fondsparare i Finland borde därmed för att maximera nyttan välja indexfonder som 

replikerar marknadsportföljen. 

Förslag till fortsatta studier inkluderar rekommendationen att jämföra riskjusterade 

avkastningen på ett bredare urval av fonder, och därmed använda även flera 

jämförelseindex på varje marknad. Eftersom valet av jämförelseindex starkt påverkar 

resultatet av undersökningen, borde varje marknad ha flera jämförelseindex för att 
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mäta fondernas prestation mer omfattande. (Costa och Jakob 2011) Även en utvidgning 

av datamaterialet för att ta i beaktan fusionerade och avslutade fonder skulle ge en mer 

sanningsenlig bild av finländska fonders prestation på olika marknader. Denna studie 

har endast existerande fonder med i datasamplet, vilket betyder att de svagaste 

fonderna som fusionerats eller avslutats redan gallrats bort från datasamplet. Även en 

jämförelse av hur fondernas kostnader och prestation är förknippade i dagsläge kunde 

göras i fortsatta studier, då fördjupad forskning om ämnet fondprestation och 

fondkostnader på finländska marknader är över tio år gammalt.  



 

 

56 

KÄLLFÖRTECKNING 

Aalto, J. (2009). Aktiv kontra passiv fondförvaltning: En empirisk undersökning på den 

 finländska fondmarknaden. Svenska Handelshögskolan, Pro Gradu avhandling.  

Agarwal, V. B. & Prather L.J. (1997). Economic rents and mutual fund performance: 

 An empirical investigation, Journal of Economics and Finance. Vol.21 No.2 pp. 

 67-73. 

Arugaslan, O. & Edwards, E. & Samant, A. (2008). Risk-adjusted performance of 

 international mutual funds. Managerial Finance, Vol. 34 No. 1 pp. 5-22. 

Babalos, V. & Mamatzakis, E. & Matousek, R. (2015). The Performance of US equity 

 mutual funds, Journal of Banking & Finance, Vol. 52 pp. 217-229.  

Barras, L. & Scaillet, O. & Wermers R. (2010). False discoveries in mutual fund 

performance measuring luck in estimated alphas. The Journal of Finance, Vol.14 

No.1 pp. 179-216. 

Bers, K. M. (1998). Causal relations among stock returns, inflation: persistence  of 

international mutual fund performance. Global Finance Journal, Vol. 9 No.2 

 pp.225-240. 

Bertin, J. W. & Prather, L. (2008). Management structure and the  performance of 

funds of mutual funds. Journal of Business Research, Vol.62 No.1 pp. 1364-1369. 

Blake, C. R. & Morey, M. R. (2000). Morningstar ratings and mutual fund performance. 

The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.35 No.3 pp.451-483. 

Bodie, Z., Merton, R. & Cleeton, D. (2009). Financial economics. 2 upplagan. Pearson 

 International Edition. 

Brentani, C. (2004). Portfolio management in practice. Elsevier, Butterworth och 

 Heinemann. 

Broman, M. (2009). Evaluating the performance of finnish mutual funds using a 

 conditional asset pricing approach. Svenska Handelshögskolan, Pro Gradu 

 avhandling.  

Börsstiftelsens placeringsfondsguide (2015). Tillgänglig: 

 http://www.porssisaatio.fi/opetus/  

 (Hämtad 22.2.2016) 

Cai, J. & Chan, K. C. & Yamada, Takeshi (1997). The performance of japansese 

 mutual funds. The Review of Financial Studies. Vol. 10 No. 2 pp. 237-273. 

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of 

 Finance, Vol.52 No.1 pp. 57-82. 

 



 

 

57 

Cashman, G. D. & Nardari, F. & Deli, D. N. & Villupuram, S. V. (2012). Investor 

behavior in the mutual fund industry: Evidence from gross flows. Journal of 

Economics and Finance, Vol.38 No.1 pp. 541-567. 

Chen, C. & Lee, C. & Rahman, S. & Chan, A. (1992). A cross-sectional analysis of mutual 

funds’ market timing and security selection skill. Journal of Business Finance & 

Accounting, Vol.15 pp. 659-675. 

Climent, F. & Soriano, P. (2011). Green and good? The investment  performance of US 

environmental mutual funds. Journal of Business Ethics, Vol.53 No.2 pp.276-

287. 

Costa, B. & Jakob, K. (2011). Are mutual fund managers selecting the right 

 benchmark index. Financial Services Review, Vol.20 No.1 pp. 129-143. 

Cresson, J. & Cudd, M. & Lipscomb T. (2002). The early attraction of S&P 500 index 

 funds: is perfect trading performance an illusion? Managerial Finance, Vol.28 

 No.7 pp. 1-8. 

Cumby, E. R. & Glen, D. J. (1990). Evaluating the performance of international 

 mutual funds. The Journal of Finance, Vol.65 No.2 pp. 497-521. 

Dahlqvist, M. & Engström, S. & Söderlind, P. (2000). performance and 

 characteristics of swedish mutual funds. Journal of Financial and Quantitative 

 Analysis, Vol.35 No.3 pp. 409-423. 

Detzler, M. L. & Wiggins J. B. (1997). The prformance of actively managed 

 international mutual funds. Review of Quantitative Finance and Accounting, 

 Vol.8 No.1 pp. 291-313. 

Ekholm, A. & Peel, M. (2007). What drives mutual fund performance? A look into the 

 characteristics of Finnish mutual funds, 20th Australian Finance & Banking 

 Conference 2007 Paper. pp. 1-13. 

Elton, E. J & Gruber, M. J. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date. Journal of 

 Banking and Finance, Vol.21 No.1 pp. 1743-1759. 

Elton, E. J & Gruber, M. J. & Busse, J. A. (2004). Are investors rational? Choices 

 among index funds. The Journal of Finance, Vol.59 No.1 pp. 261-288. 

Elton, E. J & Gruber, M. J. & Das, Sanjiv & Hlavka Matthew (1993). Efficiency with 

 costly information: A reinterpretation of evidence from managed portfolios. The 

 Review of Financial Studies, Vol. 6 No.1 pp. 1-22. 

Engström, Stefan (2003). Costly information, diversification and international mutual 

 fund performance. Pacific-Basin Finance Journal, Vol.11 No.1 pp. 463-482. 



 

 

58 

European Fund and Asset Management Association (EFAMA) (2011).Tillgänglig: 

 http://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%

 20%20International/International%20Statistical%20Q1%202011.pdf 

 (Hämtad 10.07.2015) 

European Fund and Asset Management Association (EFAMA) (2015). Tillgänglig:

 http://www.efama.org/Publications/Statistics/Quarterly/Quarterly%20S

 tatistical%20Reports/150623_Quarterly%20Statistical%20Release%20Q

 1%202015.pdf 

 (Hämtad 10.07.2015) 

Fama, E. (1965). The behavior of stock-market prices, Journal of Business, Vol.38 No.1 

pp. 34-105. 

Fama, E. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, The 

Journal of Finance, Vol.25 No.2 pp. 383-417. 

Fama, E. & French K. (1993). Common risk factors in the returns on stock and bonds. 

Journal of Financial Economics, Vol.33 pp. 3-56. 

Federal Reserve Bulletin (1998). Concentration, the HHI, and the Department of 

 Justice merger guidelines. Vol.84 No.9 pp. 703-705. 

Feng, X. & Johansson, A. C. (2015). Can mutual funds pick stocks in China? 

 Evidence from the IPO market. Jounral of Banking & Finance, Vol.55 No.1 pp. 

 170-186.  

Finansinspektionens centralförbund (2011). Tillgänglig: 

 http://www.fkl.fi/tilastot/Tilastot/Finanssialan_vuositilasto_2010.pdf 

 (Hämtad 13.07.2015) 

Finansinspektionens centralförbund (2012). Tillgänglig: 

 https://www.fkl.fi/tiedotteet/Liitteet/Kotitalouksien_sijoitusrahastosaast

 aminen_26062012.pdf 

 (Hämtad 13.07.2015) 

Finansinspektionens centralförbund (2015). Tillgänglig: 

 http://www.fkl.fi/tilastot/Tilastot/Finanssialan_kuukausitilasto.pdf 

 (Hämtad 13.07.2015) 

Finlands Bank (2014). Tillgänglig: 

 http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/index_31_10_201

 4.aspx?hl=euribor 

 (Hämtad 28.2.2016) 



 

 

59 

Fiskars, J. (2014). Fondförvaltningens inverkan på prestation: En empirisk studie av 

 den finländska fondmarknaden. Svenska Handelshögskolan, Pro Gradu 

 avhandling.  

Foo, J. & Witkowska, D. (2015). Mutual fund efficiency comparison 

 between U.S. and Europe. International Journal of Business, Accounting, and 

 Finance, Vol.9 No.1 pp. 1-12. 

Fortin, R. & Michelson, S. (1999). Fund indexing vs. active management: The  results 

are…, Journal of financial planning, pp 74-81. 

Galagedera, D. & Silvapulle P. (2002). Australian mutual fund performance 

 apprasial using data envelopment analysis. Managerial Finance, Vol.28 No.9 pp. 

 60-73. 

Goodfellow, C. & Schiereck D. & Wippler S. (2013). Are behavioral  finance equity funds 

a superior investment? A note on fund performance and market efficiency. 

Journal of Asset Management, Vol.14 No.1 pp. 111-119. 

Grinblatt, M. & Titman, S. (1993). Performance Measurement without benchmarks: An 

 examination of mutual fund returns, The Journal of Business, Vol. 66 No. 1 pp. 

 47-68. 

Gruber, H. G. (1996). Another puzzle: The growth in actively managed mutual fund, 

 The Journal of Finance, Vol.51 No.3 pp 783-810. 

Gruber, H. G. & Elton, J. E. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date, Journal of 

 Banking & Finance, Vol.21 No.1 pp 1743-1759. 

Grossman, S. J. & Stiglitz, J. E. (1980). On the impossibility of informationally 

 efficient markets, The American Economic Review, Vol. 70 No.3 pp 393-408. 

Guercio, D. & Reuter, J. (2014). Mutual Fund Performance and the Incentive to 

 Generate Alpha, The Journal of Finance, Vol. 49 No. 4 pp. 1673-1704. 

Ippolito, R. (1989). Efficiency with costly information: a study of mutual fund 

 performance, 1965-1984, The Quarterly Journal of Economics. Vol.104 No.1 pp. 

 1-23. 

Jarrow, R. A. (2010). Active portfolio management and positive alphas: Fact or 

 fantasy. The Journal of Portfolio Management, Vol.36 No.4 pp. 17-22. 

Jensen, M. C. (1968). the performance of mutual funds in the period 1945-1964. The 

 Journal of Finance, Vol. 23 No. 2 pp. 389-416. 

Jern, B. (2002). Performance of Finnish mutual funds: A decomposition approach. 

 Working Paper 469, Svenska Handelshögskolan. 

Keim, D. B. (1999). An analysis of mutual funds design: The case of investing in small-

 cap stocks. Journal of Financial Economics, Vol.51 No.2 pp 173-194. 



 

 

60 

Knuutila, M. & Puttonen, V. & Smythe T. (2007). The effect of distribution channels on 

mutual fund flows. Journal of Financial Services Marketing, Vol.12 No.1 pp. 88-

96. 

Korkeamäki, T. & Puttonen, V. & Smythe, T. (2007). Advertising and mutual fund asset 

 flows, International Journal of Bank Marketing, Vol. 25 No. 7 pp. 434 – 451. 

Korkeamäki, T. & Smythe, T. (2004). Effects of market segmentation and bank 

concentration on mutual fund expenses and returns: Evidence from Finland. 

European Financial Management, Vol.10 No.3 pp. 413-438. 

Korpela, M. & Puttonen, V. (2005). Mutual fund expences: Evidence on the effect of 

 distribution channels, Journal of Financial Services Marketing, Vol. 11 pp. 17-29. 

Kosowski, R. & Timmermann, A. & Wermers, R. & White, H. (2006). Can 

 mutual funds “stars” really pick stocks? New evidence from a bootstrap 

 analysis. The Journal of Finance, Vol.111 No.6 pp. 2551-2595. 

Leite, P. & Cortez M. C. & Armada M. R. (2009) Measuring Fund  Performance Using 

Multi-Factor Models: evidence for the Portuguese Market. International Journal 

of Business, Vol.14 No.3 pp. 175-198. 

Liljeblom E. & Löflund A. (2000). Evaluating mutual funds on a small market: Is 

 benchmark selection crucial? Scandinavian Journal of Management, Vol. 16 

 No. 1 pp. 67-84. 

Malkiel, B. G. (2003). Passive investment strategies and efficient markets, European 

 Financial Management, Vol.9 No.1 pp. 1-10. 

Mansor, F. & Bhatti M.I. & Ariff M. (2015). New evidence on the impact of fees on 

 mutual fund performance of two type of funds. Journal of International 

 Financial Markets, Institutions & Money, Vol.35 No.1 pp. 102-115. 

Markovic-Hribernik, T. & Kuzner A. (2013). Mutual fund management 

 performance in transition countries: Domestic vs. foreign mutual fund 

 managers – Research findings for Slovenia. Romanian Economic Business 

 Review, Vol.8 No.4 pp. 84-105. 

Meade, N. & Salkin, G. (1989). Index Funds-Construction and performance 

 measurement, Journal of the Operational research Society, Vol. 40, No.10 pp. 

 871-879 

Morey, M. & Morey, R. (2000). An analytical confidence interval for the treynor index: 

 Formula, conditions and properties, Journal of Business & Accounting, Vol. 27 

 No.1 pp. 127-154 



 

 

61 

Ming-Ming, L. & Siok-Hwa, L. (2010). Evaluating mutual fund performance in an 

 emerging Asian economy: The Malaysian experience. Journal of Asian 

 Economics, Vol.21 No.1 pp. 378-390. 

Muñoz, F. & Vargas, M. & Marco I. (2014). Environmental mutual  funds: Financial 

performance and managerial abilities. Journal of Business Ethics. Vol.124 No.4 

pp. 551-569. 

Newey, W. K. & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, 

 heteroskedasticity  and autocorrelation conistent covariance matrix, 

 Econometrica, Vol.55 No.3 pp. 703-708. 

Otten, R. & Schweitzer, M. (2002). A comparison between the European and the 

 US mutual fund industry. Managerial Finance, Vol.28 No.1 pp. 14-34. 

Papadamou, S. & Siriopoulos, C. (2004). American equity mutual funds in 

 European markets: Hot hands phenomenon and style analysis. International 

 Journal of Finance and Economics, Vol.9 No.2 pp. 85-97. 

Pedersen, L. (2015). Are markets efficient of irrational? Actually, a bit of both. 

 Institutional investor.  

Pellinen, A. & Törmäkangas, K. & Uusitalo, O. & Raijas, A. (2011). Measuring the 

 financial capability of investors, International Journal of Bank Marketing, Vol. 

 29 No. 2 pp. 107 – 133. 

Pirinen, S. (2011). The activity and performance of finnish equity funds – 

 applying the active share method. Aalto Universitet, Pro Gradu avhandling 

Puttonen, V. & Repo, E. (2006). Miten Sijoitan Rahastoihin. 2.uppl. Helsingfors: 

 WSOYpro, pp. 39-51. 

Regeringens förslag (2009). Tillgänglig: 

 httpwww.finlex.fifiesityksethe200920090287  

 (Hämtad 9.7.2015) 

Sandvall, T. (1998). Conditional performance evaluation of the performance of Finnish 

 mutual funds, Working paper 377, Hanken School of Economics. 

Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. The Journal of Business, Vol.39 

 No.1 pp. 119-138. 

Shukla, R. (2004). The value of active portfolio management. Journal of Economics 

 and Business, Vol. 56 pp. 331-346. 

Shukla, R. & Singh, S. (1997). A performance evaluation of global equity 

 mutual funds: Evidence from 1988-95. Global Finance Journal. Vol.8 No.2 pp. 

 179-293. 



 

 

62 

Sorros, J. N. (2001). Equity mutual fund managers performance in Greece. 

 Managerial Finance, Vol.27 No.6 pp. 68-74.  

Stotz, O. (2005). Active portfolio management, implied expected returns, and 

 analyst optimism. Swiss Society for Financial Market Research, Vol.19 No.3 

 pp.261-275. 

Suomen Sijoitustutkimus lehdistötiedote (2010a). Tillgänglig: 

 http://www.sijoitustutkimus.fi/2010/01/lehdistotiedote-tammikuu-2010/ 

 (Hämtad 9.7.2015) 

Suomen Sijoitustutkimus lehdistötiedote (2010b). Tillgänglig: 

 http://www.sijoitustutkimus.fi/2010/02/lehdistotiedote-helmikuu-2010/ 

 (Hämtad 10.7.2015) 

Suomen Sijoitustutkimus lehdistötiedote (2013). Tillgänglig: 

 http://www.sijoitustutkimus.fi/2013/01/sijoitusrahastojen-vuosi-2012-

 sijoitusrahastoihin-runsaasti-uutta-paaomaa/ 

 (Hämtad 13.7.2015) 

Suomen Sijoitustutkimus lehdistötiedote (2015). Tillgänglig: 

 http://www.sijoitustutkimus.fi/2015/06/rahastojen-kysynta-jatkui-

 vahvana-toukokuussa/ 

 (Hämtad 9.7.2015) 

Suomen Sijoitustutkimus rahastoraportti (2015). Tillgänglig: 

 http://www.sijoitustutkimus.fi/wpcontent/uploads/2015/07/Rahastorap

 ortti_201506.pdf 

 (Hämtad 9.7.2015) 

Talvio, T. (2012). How finnish retail investors choose stock mutual funds – a 

 quantitative study with an added emphasis on passive vs. active funds. Aalto 

 Universitet, Pro Gradu avhandling 

Thadewald, T. & Büning H. (2007). Jarque-Bera test and its competitors for testing 

 normality – a power comparison, Journal of Applied Statistics, Vol. 34, No. 1, 

 pp.87-105. 

The United States Department of Justice. Tillgänglig: 

 http://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index 

 (Hämtad 22.2.2016) 

Treynor, J. L. & Ferguson, R. (1985). In defense of technical analysis. The Journal of 

 Finance, Vol.40 No.3 pp. 757-773. 

Umanaheswar, R. (2000). Market timing and mutual fund performance. American 

 Business Review, Vol.18 No.2 pp. 75-79. 



 

 

63 

Wermers, R. (2000). Mutual fund performance: an empirical decomposition into 

 stock-picking talent, style, transaction costs, and expenses. The Journal of 

 Finance, Vol.110 No.4 pp.1655-1695. 

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix esimator and a 

 direct test for heteroskedasticity. Econometrica, Vol.48 pp.817-838. 

 

 
 
  



 

 

64 

37,20% 

22,40% 

12,40% 

5,50% 5,00% 
3,80% 3,70% 

1,70% 1,70% 1,40% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,60% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20% 0,10% 0,00% 
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

BILAGA 1 MARKNADSANDELAR AV FONDFÖRVALTNINGSBOLAGEN I FINLAND ÅR 2015. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Källa: Suomen Sijoitustutkimus rahastoraportti (2015) 

 



 

 

65 

BILAGA 2 FONDER INKLUDERADE I DATASAMPLET 

 
Finland Norden Europa Världen 

Aktia Capital B Aktia Nordic B Aktia Eurooppa B Aktia Global B 

Alfred Berg Suomi Fokus B Aktia Nordic Small Cap B  Aurejärvi Pohjois-Eurooppa Alexandria Aggressive Manager Fund 

Arvo Finland Value Kasvu Danske Invest Pohjoisen Parhaat K  Danske Invest Eurooppa Osinko K Danske Invest Kestävä Arvo Osake K 

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K Danske Invest Kompassi Osake Acc 

Danske Invest Suomi Osake K Fondita Nordic Micro Cap B eQ Eurooppa Osinko 1 K eQ Globaali Sektorit 2 K 

Danske Invest Suomi Osinko K Fondita Nordic Small Cap B FIM Eurooppa FIM Maailma A 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K Nordea Nordic Small Cap Kasvu FIM Eurooppa Pienemmät Yhtiöt LähiTapiola Kasvu A 

eQ Suomi 1 K Nordea Pohjoismaat Kasvu Fondita 2000+ B LähiTapiola Osinko A 

FIM Fenno OP-Pohjoismaat Indeksi A Fondita European Top Picks B  Nordea Maailma Indeksirahasto B K 

Fondita Equity Spice B Säästöpankki Itämeri B Fondita European Small Cap B Nordea Maailma Kasvu 

LähiTapiola Suomi A  Fourton Hannibal Nordea Maailma Osinko A Kasvu  

Nordea Suomi indeksirahasto B Kasvu  Fourton Odysseus Nordea Osakesalkku Kasvu 

Nordea Suomi Kasvu  Fourton Stamina OP-Maailma A 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu  LähiTapiola Eurooppa A Seligson & Co Phoebus A 

OP-Delta A   Nordea Eurooppa Indeksirahasto B K Seligson & Co Phoenix A 

OP-Suomi Arvo A   Nordea Eurooppa Kasvu Säästöpankki Osake Maailma B 

OP-Suomi Pienyhtiöt A    OP-Eurooppa Indeksi II A 

Säästöpankki Kotimaa B     OP-Eurooppa Osake A 

Säästöpankki Pienyhtiöt B  OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A    Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 

UB HR Suomi Kasvu  Säästöpankki Eurooppa B 

  Ålandsbanken Europe Value B 

  
 
 
  

http://www.morningstar.fi/fi/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NYE
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BILAGA 3 I AVHANDLINGEN ANVÄNDA FONDKODER KOMBINERAT MED FONDNAMN 

Kod Fondnamn Kod Fondnamn Kod Fondnamn 

F1 Aktia Capital B N3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat K E16 OP-Eurooppa Osake A 

F2 Alfred Berg Suomi Fokus B N4 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K E17 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A  

F3 Arvo Finland Value Kasvu N5 Fondita Nordic Micro Cap B E18 Säästöpankki Eurooppa B  

F4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K N6 Fondita Nordic Small Cap B E19 Ålandsbanken Europe Value B 

F5 Danske Invest Suomi Osake K N7 Nordea Nordic Small Cap Kasvu EI1 Nordea Eurooppa Indeksirahasto B K 

F6 Danske Invest Suomi Osinko K N8 Nordea Pohjoismaat Kasvu EI2 OP-Eurooppa Indeksi II A 

F7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake K N9 Säästöpankki Itämeri B EI3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 

F8 eQ Suomi 1 K NI1 OP-Pohjoismaat Indeksi A M3 MSCI Europe  

F9 FIM Fenno M2 NASDAQ OMX Nordic 120 G1 Aktia Global B  

F10 Fondita Equity Spice B E1 Aktia Eurooppa B G2 Alexandria Aggressive Manager Fund  

F11 LähiTapiola Suomi A E2 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa G3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake K   

F12 Nordea Suomi Kasvu E3 Danske Invest Eurooppa Osinko K G4 Danske Invest Kompassi Osake Acc  

F13 Nordea Suomi Small Cap Kasvu E4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K G5 eQ Globaali Sektorit 2 K  

F14 OP-Delta A E5 eQ Eurooppa Osinko 1 K G6 FIM Maailma A  

F15 OP-Suomi Arvo A E6 FIM Eurooppa G7 LähiTapiola Kasvu A  

F16 OP-Suomi Pienyhtiöt A  E7 FIM Eurooppa Pienemmät Yhtiöt G8 LähiTapiola Osinko A  

F17 Säästöpankki Kotimaa B  E8 Fondita 2000+ B G9 Nordea Maailma 

F18 Säästöpankki Pienyhtiöt B   E9 Fondita European Top Picks B G10 Nordea Maailma Osinko A Kasvu 

F19 UB HR Suomi Kasvu E10 Fondita European Small Cap B G11 Nordea Osakesalkku Kasvu 

FI1 Nordea Suomi indeksirahasto B Kasvu  E11 Fourton Hannibal G12 OP-Maailma A 

FI2 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A  E12 Fourton Odysseus G13 Seligson & Co Phoebus A 

M1 OMX Helsinki CAP E13 Fourton Stamina G14 Säästöpankki Osake Maailma B 

N1 Aktia Nordic B E14 LähiTapiola Eurooppa A GI1 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 

N2 Aktia Nordic Small Cap B E15 Nordea Eurooppa Kasvu M4 MSCI World 

Fondkoderna är kategoriserade enligt fondernas marknad. Finland (F), Norden (N), Europa (E) och global (G) är aktivt förvaltadefonder medan indexfonder har 

marknadsbeteckningen och (I). Marknadsindexen är betecknade M1, M2, M3 och M4.  
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BILAGA 4 RESULTAT FÖR SHARPE- OCH TREYNORKVOTEN FÖR 
FONDER PÅ DEN FINLÄNDSKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

F1 0,2394 0,4529 -0,2417 0,2921 0,0148 0,0364 -0,0157 0,0139 

F2 0,0552  -0,5578 0,2362 0,0028  -0,0311 0,0109 

F3 0,1607  -0,2649 0,3162 0,0085  -0,0184 0,0152 

F4 0,1455  -0,2496 0,3205 0,0080  -0,0170 0,0162 

F5 0,1696  -0,2821 0,3215 0,0085  -0,0179 0,0148 

F6 0,1400  -0,3101 0,2962 0,0072  -0,0209 0,0139 

F7 0,1899  -0,2540 0,3370 0,0092  -0,0162 0,0155 

F8 0,2150 0,3747 -0,2945 0,2822 0,0127 0,0286 -0,0173 0,0133 

F9 0,2261 0,3979 -0,3471 0,3241 0,0140 0,0324 -0,0212 0,0157 

F10 0,1464  -0,2232 0,3069 0,0083  -0,0153 0,0161 

F11 0,2057 0,4626 -0,4192 0,2725 0,0124 0,0365 -0,0256 0,0126 

F12 0,2065 0,3777 -0,2880 0,2727 0,0123 0,0292 -0,0180 0,0125 

F13 0,1086  -0,1532 0,2258 0,0072  -0,0114 0,0143 

F14 0,2029 0,3014 -0,3303 0,3185 0,0119 0,0232 -0,0193 0,0145 

F15 0,2183 0,3418 -0,3586 0,3157 0,0129 0,0267 -0,0215 0,0144 

F16 0,2329 0,4082 -0,2813 0,2986 0,0150 0,0351 -0,0181 0,0147 

F17 0,2154 0,3643 -0,3599 0,3150 0,0128 0,0283 -0,0211 0,0145 

F18 0,2784  -0,1082 0,4078 0,0154  -0,0064 0,0210 

F19 0,2182 0,3236 -0,2695 0,3102 0,0130 0,0252 -0,0167 0,0142 

FI1 0,2087 0,3586 -0,2681 0,3307 0,0106 0,0226 -0,0159 0,0150 

FI2 0,2233 0,3590 -0,2730 0,2958 0,0132 0,0279 -0,0166 0,0137 

M1 0,2334 0,3531 -0,2925 0,3286 0,0135 0,0268 -0,0170 0,0147 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Datakälla: Thomson Datastream. 
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BILAGA 5 RESULTAT FÖR SHARPE- OCH TREYNORKVOTEN FÖR 
FONDER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

N1 0,3170 05225 -0,1417 0,3633 0,0174 0,0370 -0,0078 0,0157 

N2 0,4662   0,4244 0,0215   0,0198 

N3 0,2005  -0,1973 0,3378 0,0091  -0,0113 0,0142 

N4 0,2369  -0,1650 0,4093 0,0127  -0,0094 0,0224 

N5 0,2765  -0,1068 0,4622 0,0145  -0,0060 0,0240 

N6 0,1758  -0,1614 0,3270 0,0088  -0,0091 0,0156 

N7 0,3486 0,5289 -0,0471 0,4117 0,0211 0,0447 -0,0027 0,0185 

N8 0,2517 0,4386 -0,1822 0,3096 0,0138 0,0310 -0,0099 0,0133 

N9 0,3062 0,4465 -0,2249 0,4059 0,0164 0,0307 -0,0125 0,0172 

NI1 0,3553   0,3300 0,0162   0,0134 

M2 0,3024 0,4520 -0,0189 0,3777 0,0157 0,0305 -0,0107 0,0152 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Datakälla: Thomson Datastream. 
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BILAGA 6 RESULTAT FÖR SHARPE- OCH TREYNORKVOTEN FÖR 
FONDER PÅ DEN EUROPEISKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

E1 0,2201 0,3280 -0,1646 0,2749 0,0097 0,0173 -0,0089 0,0101 

E2 0,2535 0,5574 -0,4030 0,2664 0,0136 0,0354 -0,0222 0,0120 

E3 0,1671  -0,1444 0,3025 0,0072  -0,0083 0,0120 

E4 0,1929  -0,5265 0,4263 0,0090  -0,0296 0,0192 

E5 0,2349 0,2472 -0,2532 0,3700 0,0115 0,0151 -0,0148 0,0145 

E6 0,1545  -0,1749 0,2915 0,0065  -0,0099 0,0113 

E7 0,2118  -0,1977 0,3299 0,0094  -0,0110 0,0134 

E8 0,3040  -0,0252 0,4477 0,0144  0,0015 0,0191 

E9 0,1780   0,3067 0,0086   0,0139 

E10 0,2575  -0,1493 0,4212 0,0120  -0,0087 0,0182 

E11 0,1560  -0,3000 0,2798 0,0076  -0,0177 0,0127 

E12 0,1192  -0,2278 0,2599 0,0054  -0,0122 0,0113 

E13 0,2501  -0,2110 0,4365 0,0119  -0,0132 0,0184 

E14 0,2647 0,3641 -0,1137 0,3409 0,0124 0,0215 -0,0062 0,0128 

E15 0,2114 0,3353 -0,1678 0,2961 0,0096 0,0183 -0,0088 0,0114 

E16 0,2087 0,2811 -0,2712 0,2640 0,0097 0,0157 -0,0153 0,0100 

E17 0,2513   0,2513 0,0103   0,0103 

E18 0,2607 0,2500 -0,1969 0,4057 0,0121 0,0141 -0,0100 0,0156 

E19 0,1792 0,3032 -0,2161 0,2439 0,0091 0,0224 -0,0120 0,0091 

EI1 0,2097  -0,1459 0,3178 0,0083  -0,0075 0,0116 

EI2 0,1462 0,1546 -0,1732 0,2926 0,0067 0,0084 -0,0107 0,0108 

EI3 0,2234 0,2503 -0,1336 0,3323 0,0098 0,0135 -0,0068 0,0120 

M3 0,1875 0,2344 -0,0152 0,2809 0,0078 0,0119 -0,0074 0,0096 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
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BILAGA 7 RESULTAT FÖR SHARPE- OCH TREYNORKVOTEN FÖR 
FONDER PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

G1 0,2724 0,4005 -0,0961 0,3085 0,0099 0,0175 -0,0037 0,0096 

G2 0,3622   0,4874 0,0128   0,0159 

G3 0,2719 0,4719 -0,2649 0,3405 0,0103 0,0216 -0,0106 0,0110 

G4 0,2144 0,4162 -0,2482 0,2601 0,0086 0,0204 -0,0107 0,0088 

G5 0,1026  -0,5332 0,2875 0,0039  -0,0235 0,0107 

G6 0,3063 0,5568 -0,3312 0,4037 0,00135 0,0303 -0,0159 0,0149 

G7 0,2186  -0,5544 0,3736 0,0081  -0,0272 0,0126 

G8 0,2840 0,3486 -0,0787 0,3621 0,0104 0,0156 -0,0030 0,0114 

G9 0,4260   0,4260 0,0145   0,0145 

G10 0,2634 0,3696 -0,1562 0,3503 0,0099 0,0168 -0,0064 0,0112 

G11 0,2660 0,2509 -0,0968 0,3778 0,0098 0,0112 -0,0043 0,0116 

G12 0,3135 0,4549 -0,0493 0,3519 0,0134 0,0245 -0,0021 0,0127 

G13 0,2463 0,4502 -0,0274 0,2998 0,0104 0,0218 -0,0115 0,0122 

G14 0,2912 0,3514 -0,2111 0,4247 0,0104 0,0167 -0,0080 0,0135 

GI1 0,4361   0,4361 0,0140   0,0140 

M4 0,3097 0,3297 -0,1144 0,4400 0,0106 0,0140 -0,0041 0,0126 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
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BILAGA 8 RANKING AV FONDER ENLIGT SHARPE- OCH 
TREYNORKVOTEN PÅ FINLÄNDSKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

F1 2 2 4 17 3 2 4 17 

F2 22  22 21 22    22 22 

F3 17  7 9 16    15 6 

F4 19  5 7 19    10 2  

F5 16  12 6 17    12 8  

F6 20  16 15 21    17 16  

F7 15  6 2 15    6 5 

F8 10 6 15 18 10 6 11 19  

F9 5 4 18 5 4 4 19 4 

F10 18  3 13 18  3 3  

F11 13 1 21 20 11 1 21 20 

F12 12 5 13 19 12 5 13 21 

F13 21  2 22 20  2 14 

F14 14 13 17 8 13 12 16 12 

F15 7 11 19 10 8 10 20 13 

F16 4 3 11 14 2 3 14 9 

F17 9 7 20 11 9 7 18 11 

F18 1  1 1 1  1 1  

F19 8 12 9 12 7 11 8 15 

FI1 11 9 8 3 14 13 5 7 

FI2 6 8 10 16 6 8 7 18 

M1 3 10 14 4 5 9 9 10 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Rankingen har utförts enligt högsta värdet, där högsta värdet har 
ranking värdet 1. Datakälla: Thomson Datastream. 
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BILAGA 9 RANKING AV FONDER ENLIGT SHARPE- OCH 
TREYNORKVOTEN PÅ NORDISKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

N1 4 2 3 7 3 2 3 6  

N2 1   2 1   3  

N3 10  7 8 10  8 9 

N4 9  5 4 9  5 2 

N5 7  2 1 7  2 1  

N6 11  4 10 11  4 7  

N7 3 1 1 3 2 1 1 4  

N8 8 5 6 11 8 3 6 11  

N9 5 4 9 5 4 4 9 5  

NI1 2   9 5   10  

M2 6 3 8 6 6 5 7 8  

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Rankingen har utförts enligt högsta värdet, där högsta värdet har 
ranking värdet 1. Datakälla: Thomson Datastream. 
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BILAGA 10 RANKING AV FONDER ENLIGT SHARPE- OCH 
TREYNORKVOTEN PÅ EUROPEISKA MARKNADEN 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

E1 10 4 8 18 10 5 9 20  

E2 5 1 20 19 2 1 20 12 

E3 19  4 12 20  6 13 

E4 15  21 3 15  21 1 

E5 8 9 17 6 7 7 17 6 

E6 21  11 15 22  10 17 

E7 11  13 9 13  13 8 

E8 1  1 1 1  1 2 

E9 18   11 16   7 

E10 4  6 4 5  7 4 

E11 20  19 17 19  19 10 

E12 23  16 21 23  15 16 

E13 7  14 2 6  16 3 

E14 2 2 2 7 3 3 2 9 

E15 12 3 9 13 12 4 8 15 

E16 14 6 18 20 11 6 18 21 

E17 6   22 8   19 

E18 3 8 12 5 4 8 11 5 

E19 17 5 15 23 14 2 14 23 

EI1 13  5 10 17  5 14  

EI2 22 11 10 14 21 11 12 18 

EI3 9 7 3 8 9 9 3 11 

M3 16 10 7 16 18 10 4 22 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Rankingen har utförts enligt högsta värdet, där högsta värdet har 
ranking värdet 1. Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
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BILAGA 11 RANKING AV FONDER ENLIGT SHARPE- OCH 
TREYNORKVOTEN PÅ GLOBALA MARKNADER 

Fond Si S1 S2 S3 Ti T1 T2 T3 

G1 9 6 3 13 12 6 3 15 

G2 3   3 5   1  

G3 10 2 9 12 10 4 8 13 

G4 15 5 8 16 14 5 9 16 

G5 16  12 15 16  12 14 

G6 6 1 11 6 3 1 11 2 

G7 14  13 8 15  12 8 

G8 8 9 2 9 8 9 2 11 

G9 2   4 1   3  

G10 12 7 6 11 11 7 6 12 

G11 11 11 4 7 13 11 5 10 

G12 4 3 1 10 4 2 1 6 

G13 13 4 10 14 7 3 10 9 

G14 7 8 7 5 9 8 7 5 

GI1 1   3 2   4 

M4 5 10 5 2 6 10 4 7 

I tabellen betecknas Sharpekvoten med S och Treynorkvoten med T. Fondernas kod 
och namn är presenterade i bilaga 3. Datasampelperioderna består av: 01.01.2009-
31.12.2015 (i), 01.01.2009 – 31.12.2010 (1), 01.01.2011 – 31.12.2011 (2) och 01.01.2012 
– 31.12.2015 (3). Rankingen har utförts enligt högsta värdet, där högsta värdet har 
ranking värdet 1. Datakälla: www.msci.com & Thomson Datastream. 
 

 


