
 
 

 

 

 

 

 

Fondförvaltningens inverkan på prestation 

En empirisk studie av den finländska fondmarknaden 

 

 

 

Josefine Fiskars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik 

Svenska handelshögskolan 

Vasa 

2014 



SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: 

Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik 

Arbetets art:  

Avhandling 

Författare: Josefine Elisabeth Fiskars  Datum: 05.05.2014 

Avhandlingens rubrik:  

Fondförvaltningens inverkan på prestation: En empirisk studie av den finländska 

fondmarknaden 

Sammandrag: 

Syftet med den här avhandlingen har varit att undersöka om aktivt förvaltade fonder 

har presterat bättre än passivt förvaltade fonder på den finländska marknaden under 

tidsperioden 2004–2013. I studien har 42 finländska aktiefonder, som investerar i 

inhemska aktier, undersökts. För att analysera fondernas prestationer har riskjusterade 

prestationsmått använts, såsom Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. Fondernas 

prestationer har jämförts med OMX Helsingfors Cap avkastningsindex (GI). Vidare har 

det även undersökts om det finns något samband mellan de riskjusterade 

prestationsmåtten och variablerna aktiv risk (eng. tracking error), förvaltnings- och 

förvarsavgifter samt TER-tal (eng. total expense ratio). Sambandet mellan dessa 

variabler har undersökts med hjälp av multipla OLS-regressioner. 

Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av aktiefonderna har 

underpresterat jämförelseindexet OMX Helsingfors Cap GI. En passiv 

förvaltningsstrategi är därför mer lönsam än en aktiv, vilket även stämmer överens med 

tidigare forskning. Resultatet visade även att det fanns ett statistiskt signifikant negativt 

samband mellan aktiv risk och Sharpe- och Treynorkvoten år 2004‒2013, samt ett 

negativt samband mellan aktiv risk och Jensens alfa år 2010‒2013. Förvaltnings- och 

förvarsavgifter samt TER-tal har dock ingen signifikant inverkan på de olika 

prestationsmåtten. 

Nyckelord: Fondförvaltning, aktiefonder, jämförelseindex, riskjusterade 

prestationsmått, aktiv risk, fondkostnader 
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1 INLEDNING 

De första finländska placeringsfonderna uppkom så sent som år 1987, vilket gör att 

fondmarknaden i Finland är ganska ny i jämförelse med andra europeiska marknader 

och framför allt den amerikanska marknaden. Även grannlandet Sverige har en mer 

utvecklad fondmarknad än Finland, eftersom placeringsfonder har länge ingått i det 

svenska pensionssystemet. (Sandvall 2001:9‒12) På senare år har det dock blivit allt 

mer populärt bland de finländska hushållen att investera i placeringsfonder, vilket har 

lett till att marknaden har växt i både kapital och i antal fonder. En orsak till att intresset 

har ökat är att finländarna har blivit mer medvetna om placeringsfondernas olika 

fördelar. Att investera i fonder är både ett lätt och bekvämt placeringsalternativ, 

eftersom investeraren inte nödvändigtvis själv behöver lägga tid på att följa med hur 

marknaden utvecklas. Det är även relativt enkelt att göra insättningar och uttag från en 

fond. Andra fördelar med placeringsfonder är diversifiering och tillgången till en 

professionell fondförvaltning. (Börsstiftelsen 2012) 

På den finländska marknaden kan investerare välja bland många olika fondtyper, men 

de vanligaste fondtyperna är aktiefonder och obligationsfonder (Finlands bank 2013a). 

Investerare kan också välja mellan två olika fondförvaltningsmetoder: en aktiv eller en 

passiv förvaltning. Den aktiva förvaltningsstrategin går ut på att försöka förutspå 

tillgångars kursutveckling på marknaden och på så sätt generera en onormalt hög 

avkastning. Den aktiva förvaltaren kan antingen använda sig av en teknisk eller en 

fundamental analys för att försöka överprestera marknaden. (Elton, Gruber, Brown & 

Goetzmann 2011:699‒701) En passiv fondförvaltare försöker däremot inte prestera 

bättre än marknaden, utan istället kan den exempelvis investera i en indexfond som har 

som målsättning att följa marknaden (Bodie, Kane & Marcus 2005:378). Den ständiga 

frågan är dock vilken av dessa metoder som är mest lönsam för investeraren. 

Den aktiva förvaltningen medför oftast högre kostnader än en passiv förvaltning, 

eftersom den aktiva förvaltaren behöver ersättning för dess utförda tjänster. Investeraren 

överlåter ansvaret för investeringar och analyser till fondförvaltaren och behöver på så 

sätt inte själv lika aktivt följa med vad som händer på marknaden. På grund av de högre 

kostnaderna, krävs det även att den aktiva förvaltaren lyckas generera en tillräckligt hög 

avkastning för att skapa mervärde för investeraren. (Elton et al. 2011:699‒701) 
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Enligt Famas (1970) hypotes om effektiva marknader borde det vara omöjligt att kunna 

förutspå utvecklingen på marknaden med hjälp av olika analyser. Hypotesen om 

effektiva marknaden säger att all relevant information redan reflekteras i priserna. 

Eftersom all information som används är offentlig, har alla marknadsaktörer tillgång till 

samma information. Det här innebär att endast analytiker som lyckas få fram unik 

information, om t.ex. ett visst företag, kan möjligtvis belönas. Enligt hypotesen om 

effektiva marknader borde det alltså inte vara lönsamt att investera i en aktivt förvaltad 

fond, utan istället ska investeraren satsa på en passivt förvaltad fond. Ifall en aktiv 

förvaltare lyckas generera en onormalt hög avkastning beror det inte på skicklighet utan 

istället på tur. Hur effektiv marknaden är får den professionella investeraren själv 

avgöra, och utgående från det sedan välja förvaltningsmetod. 

Det som även behöver beaktas vid valet av förvaltningsstrategi är förhållandet mellan 

förväntad avkastning och risk. Investeraren behöver fundera över hur stor risk den är 

villig att ta för en viss avkastning. Den moderna portföljteorin, som har utvecklats av 

Markowitz (1952), kan användas som ett verktyg för att hitta det optimala 

investeringsalternativet givet en viss risknivå.  

Det som också har uppmärksammats i den tidigare forskningen är graden av aktiv 

fondförvaltning. Fastän placeringsfonder marknadsförs och uppges som att de är aktivt 

förvaltade, kan graden av den aktiva förvaltningen variera. En del fonder kan ligga 

väldigt nära sina jämförelseindex och börjar därför mer likna en passiv fond. Trots att 

den aktiva förvaltningen kan vara svag hos vissa fonder, kan förvaltare ändå ta höga 

kostnader för deras tjänster. Den främsta orsaken till att investerare väljer en aktiv fond 

framom en passiv fond är att den förväntade avkastningen är högre. Ifall en aktiv fond 

presterar lika bra som en passiv fond, borde investeraren självklart välja den passiva 

fonden som ofta är det billigare alternativet. Det är därför viktigt att beakta hur aktivt 

förvaltad en fond egentligen är och huruvida det faktiskt är lönsamt att investera i en 

aktiv placeringsfond. (Petajisto 2013) 

I den här studien läggs fokus på finländska aktiefonders prestationer, och huruvida en 

passiv eller en aktiv fondförvaltning är mer lönsam. Även graden av aktiv 

fondförvaltning samt fondkostnader undersöks, för att se hur pass aktivt förvaltade 

fonderna egentligen är. Slutligen undersöks det om graden av aktiv förvaltning och 

fondkostnader har någon inverkan på den riskjusterade avkastningen. Eftersom 
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fondmarknaden är relativt ny i Finland har de finländska fonderna inte undersökts i lika 

stor utsträckning som fonder på andra marknader. Avsikten med den här 

undersökningen är därför att kontribuera till den existerande forskningen gällande 

fondförvaltningens inverkan på prestation. 

 

1.1 Problemområde 

Den ständiga frågan är om det faktiskt är möjligt att förutspå utvecklingen på 

marknaden, huruvida marknaden är effektiv eller ineffektiv. Enligt hypotesen om 

effektiva marknader (EMH) har alla marknadsaktörer tillgång till samma information 

och alla priser anses vara korrekta. Det borde således inte vara möjligt att aktivt försöka 

överprestera marknaden med hjälp av olika analyser. Trots hypotesen om effektiva 

marknader, är aktivt förvaltade fonder populära bland finländska investerare. Aktivt 

förvaltade fonder har högre risker, kostnader och förväntad avkastning än passivt 

förvaltade fonder. För att en aktiv fondförvaltning ska vara lönsam krävs det att 

förvaltaren är tillräckligt skicklig på att skapa en fond som presterar bättre än 

marknaden, även efter att fondkostnader har beaktats. Annars borde det vara 

fördelaktigare med en passivt förvaltad fond, som följer utvecklingen av ett 

jämförelseindex och är mer kostnadseffektiv. Ifall en aktiv förvaltning är mer lönsam än 

en passiv förvaltning skulle det betyda att marknaden är ineffektiv. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om aktivt förvaltade fonder har presterat 

bättre än passivt förvaltade fonder på den finländska marknaden under tidsperioden 

2004–2013. 

 

1.3 Omfattning 

Den här undersökningen omfattas av 42 finländska aktiefonders dagliga och månatliga 

avkastningar mellan åren 2004 och 2013. I studien inkluderas endast aktiefonder som 

investerar i finländska aktier. För att undersöka om aktivt förvaltade fonder presterar 

bättre än passivt förvaltade fonder, jämförs fondernas prestationer med OMX 

Helsingfors Cap avkastningsindex (GI). För att få en rättvis bild av fondernas 

prestationer, inkluderas både fonder som har överlevt hela undersökningsperioden och 
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fonder som har fusionerats eller helt avregistrerats. På det här sättet beaktas både dåliga 

och bra prestationer, vilket gör att risken för ”survivorship bias” undviks. I studien 

lämnas dock en del fonder bort på grund av att antalet observationer i datamaterialet inte 

var tillräckligt stort. Exempelvis fonder som har varit verksamma i mindre än 30 

månader utelämnas. 

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel, kapitel två, beskrivs olika typer av placeringsfonder som erbjuds på 

marknaden. Det tredje kapitlet ger en överblick av den finländska fondmarknaden, både 

hur den har utvecklats historiskt och hur den ser ut i dagsläget. Den teoretiska 

referensramen behandlas i det fjärde kapitlet, såsom random walk-teorin, hypotesen om 

effektiva marknader, modern portföljteori och CAPM. Vidare beskrivs även begreppen 

passiv och aktiv fondförvaltning. I kapitel fem presenteras och sammanfattas tidigare 

forskning om ämnet, både forskning på den utländska och på den finländska marknaden 

behandlas. De använda undersökningsmetoderna beskrivs sedan i det sjätte kapitlet. I 

det sjunde kapitlet presenteras datamaterialet med hjälp av deskriptiv statistik. Därefter, 

i kapitel åtta, presenteras resultatet av studien. I det sista kapitlet sammanfattas och 

diskuteras studiens resultat. Slutligen ges även förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2 KLASSIFICERING AV FONDER 

Enligt Lagen om placeringsfonder 29.1.1999/48 kan placeringsfonder delas in i två 

kategorier, dessa är UCITS-placeringsfonder och specialplaceringsfonder. UCITS (eng. 

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)-fonder är reglerade 

av UCITS-direktivet, som är stadgat i EU:s gemensamma lagstiftning från år 1985. I 

direktivet finns det bestämmelser om fonders placeringspolitik samt spridning av risker. 

(Börsstiftelsen 2012)  

UCITS-direktivet har medfört en del förändringar för fondmarknaden. Det har bland 

annat blivit lättare att sälja, marknadsföra samt köpa placeringsfonder över gränserna 

inom EU, vilket i sin tur har gjort den europeiska fondmarknaden mer effektiv och 

konkurrenskraftig. Å andra sidan har direktivet medfört begränsningar gällande 

placeringsfonders strategier, placeringar och riskspridning, vilket till en viss del 

begränsar graden av aktiv fondförvaltning. (Finansinspektionen 2010) Fondernas kapital 

måste exempelvis till stor del placeras i likvida finansiella tillgångar, såsom noterade 

aktier (Europeiska kommissionen 2012). På grund av dessa olika regleringar, har 

fondförvaltare fått mindre valmöjligheter. Specialplaceringsfonder är däremot inte lika 

strängt begränsade som UCITS-fonder (Börsstiftelsen 2012), vilket förstås möjliggör en 

mer aktiv fondförvaltning. 

I det här kapitlet beskrivs olika typer av fonder: aktiefonder, blandfonder, räntefonder, 

indexfonder, fondandelsfonder samt specialplaceringsfonder. Fonderna klassificeras 

enligt i vilka slags finansiella instrument investeringar görs. Alla fondtyper kan i princip 

vara UCITS-fonder eller specialplaceringsfonder.  

2.1 Aktiefonder 

Aktiefonder är placeringsfonder som placerar sina medel i aktier. Det finns många olika 

slags aktiefonder, och dessa skiljer sig från varandra enligt val av placeringsstrategi. 

Aktiefonderna kan koncentrera sina investeringar till ett visst geografiskt område, en 

viss bransch eller till en viss företagsstorlek. Exempel på geografiska områden är ett 

enskilt land, EU, Norden, Europa eller den globala marknaden. Olika branscher som 

fonden kan placera sina tillgångar i är exempelvis livsmedelsindustrin, energiindustrin, 

råvaruindustrin, eller IT- och telekommunikationsindustrin. Aktiefonder kan även 

grunda sitt val av placeringsobjekt på företagsstorlek, t.ex. små, medelstora eller stora 
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företag. Maximiplaceringen för en fond i ett företags aktier är dock 10 %. 

(Börsstiftelsen 2012) 

2.2 Blandfonder 

Blandfonder är fonder som placerar sina tillgångar i både aktier och ränteinstrument. 

Fördelningen mellan aktier och ränteinstrumenten varieras ofta enligt hur marknaden ser 

ut för tillfället. Syftet med blandfonder är således att investeraren ska kunna generera en 

så stabil avkastning som möjligt oberoende av marknadsläget. I fondens stadgar framgår 

det hur stor andel av kapitalet som fonden placerar i aktier respektive ränteinstrument, 

samt även på vilken geografisk marknad som fonden placerar sina medel.  

(Börsstiftelsen 2012) 

2.3 Räntefonder 

Det finns två typer av räntefonder: korta räntefonder och långa räntefonder. Med korta 

räntefonder menas fonder vars placeringar är i kortfristiga penningmarknadsinstrument. 

Löptiden för kortfristiga räntefonder är högst 12 månader. Exempel på kortfristiga 

ränteinstrument är statens skuldförbindelser, kommun-, företags- och bankcertifikat. Det 

finns även olika grupper av korta räntefonder, vilka är likviditetsfonder, 

penningmarknadsfonder och övriga räntefonder. 

Långa räntefonder gör placeringar i långsiktiga masskuldebrevslån och andra 

ränteinstrument. Dessa fonder har en löptid på över 12 månader. Lånen kan tas av 

företag, staten och övriga offentliga samfund. Fonden är en obligationsfond, ifall 

emittenten är staten eller ett annat offentligt samfund. Om fonden investerar i lån av ett 

företag, kan den benämnas som en företagsräntefond. (Börsstiftelsen 2012) 

2.4 Index- och fondandelsfonder 

Indexfonder gör sina placeringar i aktier som är inkluderade i det index som fonden har 

valt att följa. Indexfonden köper alltså aktier enligt hur stor vikt de har i ett index. Det 

här betyder att om indexets sammansättning ändras, justeras även fondens aktier. En 

indexfond borde därför ha samma avkastning som sitt jämförelseindex minus 

fondkostnaderna. Indexfonder följer således ofta en passiv fondförvaltningsstrategi. En 

fondandelsfond eller även kallad fond-i-fond investerar i andra fonder. På det här sättet 

kan risken reduceras ännu mer i jämförelse med en enskild fond. (Börsstiftelsen 2012) 
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2.5 Specialplaceringsfonder 

I den finländska lagen finns det inga fastställda bestämmelser om 

specialplaceringsfondens placeringar eller riskspridning. En vanlig placeringsfond får 

till exempel högst placera 10 % av sitt kapital i ett enskilt finansiellt instrument, vilket 

inte en specialplaceringsfond behöver följa. Specialplaceringsfonder har därför ofta 

också en högre risknivå än vanliga placeringsfonder. I fondens stadgar finns det 

föreskrifter om fondens riskspridning och placeringspolitik.  

Alla typer av placeringsfonder kan antingen vara vanliga fonder eller 

specialplaceringsfonder, men vanliga typer av specialplaceringsfonder är till exempel 

hedgefonder, hävstångsfonder och ETF-placeringsfonder. Hedgefonder kan placera sina 

medel i aktier, ränteinstrument samt derivat. Syftet med hedgefonder är att genom en 

mycket aktiv fondförvaltning generera en positiv avkastning oberoende om det är hög- 

eller lågkonjunktur på marknaden. Fondprestationen påverkas till stor grad av 

fondförvaltarens skicklighet och fondens risktagande varierar enligt fondens 

placeringspolitik. 

En hävstångsfond placerar främst sitt kapital i derivatinstrument. Hävstångsfondernas 

strategi är att använda derivatens hävstångseffekt för att få en högre avkastning än 

genomsnittet på marknaden. Detta innebär förstås att fonderna är mera riskfyllda än 

andra fonder. ETF-placeringsfonder är fonder som är börsnoterade, vars andelar säljs 

och köps på börsen. De här fonderna kan vara specialplaceringsfonder eller helt vanliga 

fonder. De vanligaste förekommande ETF-placeringsfonderna är indexfonder. 

(Börsstiftelsen 2012) 

På fondmarknaden finns det som sagt många olika fondtyper att välja mellan. Valet av 

fondtyp påverkas dock mycket av hur högt avkastningskrav och hur hög riskbenägenhet 

investeraren har, det vill säga förhållandet mellan förväntad avkastning och risk har en 

betydande roll. Räntefonder kan vanligtvis anses vara mindre riskfyllda än andra fonder 

och har därför ofta en lägre förväntad avkastning. Specialplaceringsfonder har däremot 

ofta en hög risknivå, vilket även medför en högre förväntad avkastning. Fonder som 

vanligen följer en passiv förvaltningsstrategi är till exempel indexfonder och 

räntefonder, medan till exempel hedgefonder eller andra specialplaceringsfonder för det 

mesta följer en aktiv förvaltningsstrategi. 
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3 FONDMARKNADEN I FINLAND 

Finlands lag om placeringsfonder stadgades år 1987, och då uppkom även de första 

finländska placeringsfonderna. Några år senare, år 1992, blev det tillåtet för utländska 

investerare att placera i finländska fonder, och från år 1994 har den finländska lagen om 

placeringsfonder reglerats av EU:s direktiv om placeringsfonder, även kallat UCITS-

direktivet. (Sandvall 2001:9) För tillfället regleras fondmarknadens verksamhet av lagen 

om placeringsfonder från år 1999 (Finansministeriet 2014), men ändringar i lagen görs 

ständigt. 

Finansmarknaden har länge varit väldigt bankcentrerad i Finland, och i jämförelse med 

andra europeiska länder har den finländska fondmarknaden utvecklats sent (Korkeamaki 

& Smythe 2004). Det har inte varit lika vanligt att investera i placeringsfonder som till 

exempel i Sverige, utan istället har hushållen sparat största delen av sina tillgångar på 

bankkonton. Under 1990-talet förvarades över 70 % av alla finländska finansiella 

tillgångar på bankkonton. I Sverige däremot har placeringsfonderna länge spelat en stor 

roll i pensionssystemet. (Sandvall 2001:10‒12)  

År 1993 började kapitalet i de finländska fonderna att växa, vilket främst kan förklaras 

av lagförändringarna på fondmarknaden i början av 1990-talet (Sandvall 2001:13). 

Finländska placeringsfonders totala tillgångar mellan åren 1992 och september 2013 

visas i figur 1 nedan. Fondkapitalet har ökat från 100 miljoner år 1992 till 72,7 miljarder 

år 2013. Under tidsperioden är den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) för 

fondkapitalet ungefär 37 %. År 2008 sjönk kapitalet i fonderna drastiskt, från 66 

miljarder år 2007 till 41,3 miljarder år 2008. Denna minskning av kapital berodde 

främst på den finansiella krisen som pågick år 2007‒2008.  
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Figur 1 Totala fondkapitalet av finländska fonder 

Källa: Suomen Sijoitustutkimus 2013 

År 1992 fanns det endast 10 placeringsfonder i Finland, men antalet fonder började öka 

i slutet av 1990-talet. Ökningen av fondantalet berodde främst på att 

penningmarknadsfonder blev tillåtna i den finländska lagstiftningen. (Sandvall 2001:14) 

I september 2013 fanns det totalt 512 placeringsfonder i Finland, av vilka 278 var 

aktiefonder, 130 var obligationsfonder, 54 var blandfonder, 11 var fastighetsfonder, 26 

var hedgefonder samt 13 var penningmarknadsfonder (Finlands bank 2013a). 

Fondkapitalet i olika typer av finländska placeringsfonder samt nettoteckningar från år 

2009 till år 2013 visas i figur 2. I september år 2013 hade obligationsfonder och 

aktiefonder mest fondkapital på över 60 miljarder tillsammans. Från slutet av år 2011 

till september år 2013 har obligationsfondernas kapital ökat rejält, från ett kapital på ca 

20 miljarder euro till ett kapital på över 30 miljarder euro. I dagsläget har hedgefonder 

samt penningmarknadsfonder minst kapital i jämförelse med de övriga fondtyperna. I 

september år 2013 var nettoteckningar i fonderna ca 0,7 miljarder euro. 
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Figur 2 Olika fondtypers fondkapital samt nettoteckningar år 2009‒2013 

Källa: Finlands Bank 2013b 

Det är inte bara finländska fonders kapital och antal som har ökat genom åren utan även 

antalet fondbolag har ökat. I augusti år 2013 fanns det totalt 31 fondbolag i Finland och 

i figur 3 visas de tio största fondbolagens marknadsandelar. Nordea Fondbolag Finland 

Ab har länge varit marknadsledande på den finländska fondmarknaden och har för 

tillfället en marknadsandel på 31,24 %. Nordea har även ett av det största fondutbudet 

på ca 60 fonder (Nordea Bank Finland Abp 2013). OP-Fondbolaget Ab och Danske 

Invest Fondbolag Ab är också två framgångsrika fondbolag med marknadsandelar på 

19,25 % respektive 13,8 %. Av de tio nämnda fondbolagen i figuren har Seligson & Co 

Fondbolag Abp den minsta marknadsandelen (1,74 %). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Finländska fondbolags marknadsandelar 

Källa: Finansinspektionen 2013 
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I figur 4 nedan visas finländska placeringsfonders resultat år 1999‒2012. År 2012 var 

ett gynnsamt år för den finländska fondmarknaden i jämförelse med året innan. 

Placeringsfonderna hade ett genomsnittligt positivt resultat på ca 6,6 miljarder euro. 

Största delen av den redovisade vinsten, 5,9 miljarder euro, kom från aktiefonder och 

obligationsfonder. Det goda resultatet berodde till stor del på att fondernas värde ökade 

på grund av stigande aktiekurser samt ett ökat kapitalflöde från investerarna. År 2011 

var investeringsfonderna däremot inte lika framgångsrika, med ett genomsnittligt 

negativt resultat på ca 5 miljarder euro. Fonderna visade bäst resultat år 2009 på ungefär 

8,7 miljarder euro, vilket främst berodde på att det var en kraftig uppgång på 

aktiemarknaden. Resultatet för fonderna var mest negativt år 2008, -12,7 miljarder, 

vilket orsakades av finanskrisen mellan åren 2007 och 2008. (Finlands Bank 2013c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Finländska placeringsfonders resultat år 1999‒2012 

Källa: Finlands Bank 2013c 

Placeringsfondernas resultat påverkas förstås även av olika fondkostnader. Fonders 

kostnader varierar enligt typ av fond och enligt fondbolag. De finländska fondernas 

teckningsavgifter kan variera mellan 0 % och 3 % av andelens värde, och 

inlösenavgifter kan vara mellan 0 % och 2 %. Förvaltningskostnader kan vara 0,0‒3,3 

% av fondens värde. (Börsstiftelsen 2012) År 2012 ökade placeringsfondernas 

kostnader från 0,8 miljarder euro till 1,1 miljarder euro, vilket förstås påverkade 

resultatet negativt. Kostnadsökningen berodde främst på en ökning av övriga kostnader, 

bland annat räntekostnader och valutakursförluster. (Finlands Bank 2013d) 
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I Finland har intresset för fondsparande ökat kraftigt under de senaste åren, och år 2009 

var det ca 800 000 finländare som ägde andelar i placeringsfonder. Ökningen beror 

främst på att finländarna har blivit mer förmögna än tidigare och har på så sätt en större 

möjlighet att spara. (Börsstiftelsen 2010) I slutet av år 2012 var hushållens totala 

finansiella tillgångar 220,2 miljarder euro, och av dessa utgjorde ca 14 miljarder 

fondandelar (Finlands officiella statistik 2013). Betalningstiden på lån har även blivit 

längre, vilket har medfört att finländarna kan börja spara fastän de fortfarande har lån 

kvar. En annan orsak till att intresset för sparande har ökat är att många har börjat tänka 

på framtiden gällande det ökande antalet pensionärer i samhället. Många är oroliga inför 

det framtida pensionsskyddet och huruvida det ska räcka till. Det har därför blivit 

vanligare att börja pensionsspara i placeringsfonder, samt genom t.ex. bundet långsiktigt 

sparande eller så kallat LS-avtal. (Börsstiftelsen 2010) 

Finländare har också blivit mer medvetna om placeringsfondernas fördelar. En fördel 

med fonder är till exempel riskspridningen. Eftersom fonder placerar i många olika 

slags instrument minskar även risknivån. Fonder är också lätthanterliga på grund av 

tillgången till professionella fondförvaltare. Andra positiva aspekter med fonder är att 

de vid behov enkelt och snabbt kan omvandlas till kontanter samt att det finns många 

olika investeringsalternativ att välja mellan. (Börsstiftelsen 2012) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Den aktiva förvaltaren anser att marknaden är ineffektiv, vilket betyder att det borde 

vara möjligt att förutspå kursutvecklingen på marknaden genom olika analyser. Den 

passiva förvaltaren däremot utgår ifrån att marknaden är effektiv, och försöker därför 

inte aktivt överprestera marknaden. Vilken strategi som den professionella investeraren 

föredrar, beror främst på hur effektiv han eller hon anser att marknaden är. 

I det här kapitlet behandlas teorier som hypotesen om effektiva marknader och ”random 

walk”, eftersom dessa teorier stöder den passiva förvaltningsstrategin. Även modern 

portföljteori och prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM) beskrivs, 

på grund av att dessa står som grund för dagens fondförvaltning. Slutligen behandlas 

begreppen passiv och aktiv fondförvaltning. 

  

4.1 Random walk-teorin 

I början av 1900-talet utvecklade Louis Bachelor den teoretiska bakgrunden för random 

walk-hypotesen, som Kendall (1953) senare vidareutvecklade. Enligt random walk-

teorin är prisförändringar på en tillgång oförutsägbara och slumpmässiga. Detta innebär 

att framtida priser på en tillgång inte kan förutspås med hjälp av historisk information 

på marknaden. Gårdagens pris på en tillgång har inte någon betydelse för utvecklingen 

av dagens pris. Det är alltså endast ny marknadsinformation som kan förändra priser på 

finansiella tillgångar. (Kendall 1953) En random walk-modell kan se ut på följande sätt: 

                                                                                                                                             

där Pt står för priset på en tillgång för dagen t, Pt-1 är föregående dags pris och εt är en 

slumpterm. 

 

4.2 Hypotesen om effektiva marknader 

Enligt hypotesen om effektiva marknader (EMH) reflekteras all relevant information 

redan i priserna, vilket betyder att det borde vara omöjligt att förutspå morgondagens 

pris på en tillgång baserat på tidigare information. Under EMH finns det inga 

möjligheter att kunna få onormala vinster genom att använda historisk information, och 

detta kallas på engelska ”the fair game property”. Eftersom endast ny information kan 
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skapa prisförändringar, borde det vara meningslöst att använda tekniska och 

fundamentala analyser för att försöka förutspå framtida priser. Om priser skulle vara 

förutsägbara, vore marknaden ineffektiv. 

Enligt Fama (1970) måste tre kriterier uppfyllas för att en marknad ska vara effektiv. 

Det första kriteriet är att marknaden är fri från transaktionskostnader och det andra 

kriteriet att all marknadsinformation är kostnadsfritt tillgänglig för alla investerare. Det 

sista kriteriet är att alla aktörer på marknaden förstår vilken påverkan information har på 

priser, både i dagsläget samt i framtiden. 

Det finns tre olika nivåer av marknadseffektivitet baserat på graden av information som 

reflekteras i priserna. Enligt den första nivån, den svaga formen, reflekterar en tillgångs 

pris all historisk information. Det är alltså omöjligt att generera en högre vinst genom 

att analysera en tillgångs tidigare avkastningar. Den andra nivån, den mellanstarka 

formen, säger att priserna reflekterar all offentlig information, till exempel information 

från olika företags bokslut, ledning och vinstprognoser. Enligt den tredje nivån, den 

starka formen, avspeglar priset på en finansiell tillgång all tillgänglig information, både 

offentlig och privat information. Priset reflekterar till och med information som endast 

är tillgänglig inom ett visst företag, så kallad ”insiderinformation”. (Fama 1970) 

 

4.3 Modern portföljteori och CAPM 

Den moderna portföljteorin som introducerades av Markowitz år 1952 står fortfarande 

som grund för dagens portföljförvaltning och valet av en optimal portfölj. Den 

huvudsakliga målsättningen för en investerare är att försöka maximera framtida 

avkastningar. Enligt Markowitz (1952) ska investeraren försöka hitta den bästa möjliga 

kombinationen av risk och avkastning, för att sedan skapa den optimala portföljen. 

Investeraren väljer naturligtvis en portfölj med lägre risk framom en portfölj med högre 

risk, om båda portföljerna har samma förväntade avkastning. Genom effektiv 

diversifiering kan den osystematiska risken minimeras, samtidigt som avkastningen 

eventuellt kan höjas. Portföljteorins grundtankesätt är att ”inte lägga alla ägg i samma 

korg”, utan istället investera i många olika tillgångar med låg korrelation sinsemellan. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en jämviktsmodell som utvecklades av Sharpe 

(1964), Lintner (1965) och Mossin (1966), och den bygger på Markowitz moderna 

portföljteori. CAPM beskriver sambandet mellan risk och förväntad avkastning hos en 
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tillgång. Med hjälp av modellen kan avkastningskravet för en viss tillgång beräknas till 

en given risknivå. I modellen beaktas riskfria räntan, systematiska risken även kallad 

marknadsrisken, samt marknadens förväntade avkastning. Marknadsrisken är den 

sortens risk som inte kan elimineras genom diversifiering. Formeln för CAPM ser ut på 

följande sätt: 

                                                         [        ]                                                      

I formel 2 står E(Ri) för den förväntade avkastningen för tillgång i och Rf står för den 

riskfria räntan. Symbolen βi står för beta, det vill säga marknadsrisken, för tillgång i och 

E(Rm) – Rf är marknadsriskpremiet. 

CAPM bygger på flera olika antaganden och ett av dem är att investerare har fri tillgång 

till marknadsinformation. Alla investerare agerar rationellt på marknaden och gör sina 

investeringsbeslut enligt tillgångars förväntade avkastning och risk. Alla 

marknadsaktörer är även riskaverta. Andra antaganden är att alla investerare har 

likadana förväntningar gällande investeringar och att de fattar beslut under samma 

tidsperiod. Enligt modellen existerar det en riskfri ränta som ger investerare 

obegränsade inlånings- och utlåningsmöjligheter. Transaktionskostnader, skatter och 

andra restriktioner existerar inte på marknaden. 

Vid valet av en passiv eller en aktiv fondförvaltning är det viktigt att beakta både 

förväntad avkastning och risk. Beroende på vad investeraren föredrar, kan portföljteorin 

användas för att hitta det optimala investeringsalternativet givet en viss risknivå. 

 

4.4 Aktiv fondförvaltning 

Enligt Gruber (1996) finns det fyra orsaker till varför investerare väljer att placera i 

fonder: (1) kundservice, t.ex. möjligheten att lätt flytta pengar mellan olika fonder (2) 

låga transaktionskostnader (3) diversifiering och (4) professionell förvaltning. Det som 

skiljer en aktiv fondförvaltning från en passiv fondförvaltningen är den professionella 

förvaltningen, även kallad värdepappersselektion.  

Aktiv fondförvaltning handlar om att försöka förutspå den framtida utvecklingen på 

marknaden. En aktiv förvaltare försöker hitta över- eller undervärderade tillgångar, för 

att sedan kunna generera en bättre avkastning än marknadsindexet. Den professionella 
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förvaltningen gör att aktivt förvaltade fonder ofta har högre kostnader, bland annat 

förvaltningskostnader och transaktionskostnader, samt högre risker än passivt förvaltade 

fonder. Den förväntade avkastningen är därför ofta också högre hos aktivt förvaltade 

fonder, eftersom investeraren måste kompenseras för den högre risken. För att den 

aktiva fondförvaltningen ska vara lönsam, måste mervärde skapas till investeraren även 

efter att fondkostnaderna har beaktats. Förvaltaren bör med andra ord överprestera 

marknaden. (Elton et al. 2011:699‒701) 

En aktiv fondförvaltare kan använda sig av två olika metoder för att undersöka 

marknaden: en teknisk analys eller en fundamental analys. Den tekniska analysen går ut 

på att hitta olika mönster på marknaden genom att studera värdepappers historiska priser 

och transaktionsvolymer. Dow teorin, som utvecklades av Charles Dow, är en teknisk 

analys vars syfte är att hitta olika marknadstrender. Enligt Dows teori kan det existera 

tre olika kurstrender på marknaden: primära trender, sekundära trender samt mindre 

trender. Den primära trenden är långsiktiga förändringar i priser, som kan pågå i flera 

månader eller t.o.m. i flera år. Sekundära trender är kortsiktiga kursförändringar, med en 

varaktighet på några veckor upp till några månader. Mindre trender är dagliga 

svängningar på marknaden, som inte har så stor påverkan på prisutvecklingen. (Bodie et 

al. 2005:373‒374) I en fundamental analys görs det omfattande företagsanalyser där 

bland annat resultat, framtida dividender, kvalitet på företagsledning samt risker med 

företaget undersöks. I analysen kan även en specifik industri analyseras, samt hurudan 

ställning ett visst företag har i en industri. Den här informationen används sedan för att 

förutspå den framtida kursutvecklingen på marknaden. (Bodie et al. 2005:377) 

Andra exempel på aktiva förvaltningsstrategier, som kan vara baserade på antingen en 

teknisk eller en fundamental analys, är market timing, värdepappersselektion och 

industriselektion (eng. sector rotation). Market timing är en strategi där fondförvaltaren 

ändrar portföljens beta, det vill säga dess marknadsrisk, enligt hur framtidsutsikterna på 

marknaden ser ut. Värdepappersselektion går istället ut på att hitta undervärderade 

instrument för att skapa den optimala portföljen. Förvaltaren ökar andelen av 

undervärderade värdepapper i portföljen och minskar andelen av övervärderade 

värdepapper. Industriselektion är en strategi som liknar värdepappersselektion, men 

istället för att undersöka enskilda instrument analyseras olika industrier. Förvaltaren gör 

sina investeringar i enlighet med hur framtidsprognosen ser ut för olika industrier eller 

sektorer, samt huruvida de är över- eller undervärderade. (Elton et al. 2011:699‒700) 
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4.5 Passiv fondförvaltning 

Till skillnad från en aktiv fondförvaltare, utgår den passiva förvaltaren ifrån att 

marknaden är effektiv. Den passiva fondförvaltningsstrategin stöder därför hypotesen 

om effektiva marknader. En passiv strategi går ut på att förvaltaren försöker skapa en så 

väldiversifierad portfölj som möjligt, utan att försöka hitta under- eller övervärderade 

finansiella instrument. Förvaltaren försöker alltså inte skapa en fond som presterar 

bättre än marknaden, utan investerar istället i en fond som presterar ungefär lika bra 

som marknaden. Förvaltaren kan till exempel skapa en indexfond som är designad att 

följa värdeförändringarna i ett index. En indexfond investerar i värdepapper i samma 

proportion som de har i ett index (Bodie et al. 2005:378), till exempel i OMX 

Helsingfors indexet eller i Standard & Poor’s 500 indexet. På det här sättet kommer 

indexfonden att få en lika stor avkastning som indexet minus fondkostnaderna.  

Enligt Elton et al. (2011:697) finns det tre olika sätt att skapa en indexfond. Den första 

metoden är att köpa aktier i samma proportion som de har i ett index, vilket gör att 

indexfonden blir en kopia av marknadsindexet. Den andra metoden är att konstruera en 

indexfond med ett visst antal aktier som bäst ha lyckats följa indexet historiskt sätt. Den 

tredje strategin innebär att använda ett mindre antal aktier som har samma karaktäristika 

som ett index. Detta betyder att aktierna och indexet ska ha samma procent investerat i 

t.ex. industriaktier eller finansaktier. De här tre strategierna behöver nödvändigtvis inte 

användas var för sig, utan den första strategin kan kombineras med antingen den andra 

eller den tredje strategin. 

Passiva förvaltare använder sig ofta av en så kallad köp-och-håll (eng. buy-and-hold) 

strategi. Enligt detta tankesätt är det inte lönsamt att aktivt hålla på och köpa och sälja 

olika instrument, eftersom marknaden redan är effektiv och priserna är korrekta. Det är 

alltså ingen idé att aktivt analysera marknaden, eftersom det endast ökar kostnaderna 

utan att ge en högre förväntad avkastning. Passivt förvaltade fonder har därför ofta lägre 

kostnader, till exempel lägre förvaltningsavgifter och transaktionskostnader, än en aktivt 

förvaltad fond. (Bodie et al. 2005:378) 

I figur 5 visas skillnader mellan den aktiva och den passiva fondförvaltningsstrategin. 

Den aktiva förvaltningen inleds med att finansiella analytiker försöker göra prognoser 

för företag, ekonomiska variabler samt även risknivån. Förvaltaren använder sedan en 
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       Aktiv förvaltning            Passiv förvaltning 

 

värderingsmodell för att förutspå framtida priser och avkastningar. Därefter används en 

portföljoptimeringsmodell för att skapa en så optimal aktiv porfölj som möjligt, baserat 

på förväntad avkastning och risk. Slutligen görs en utvärdering av den skapade 

portföljen. Den passiva förvaltningsstrategin utgår ifrån att marknaden är effektiv och 

att marknaden därför styrs av ”den osynliga handen” (eng. the invisible hand). 

Begreppet den osynliga handen betyder bland annat att det råder perfekt konkurrens och 

prissättning på marknaden. I den passiva förvaltningen används en jämviktsmodell, som 

CAPM, för att sedan skapa en indexfond som följer marknaden. Det sista steget är 

sedan att utvärdera portföljen. 
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Figur 5 Skillnader mellan en aktiv och en passiv förvaltningsstrategi 

Källa: Elton et al. 2011:696 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att om marknaden är effektiv borde inte en 

aktiv fondförvaltning vara lönsam, eftersom alla fondförvaltare har tillgång till samma 

marknadsinformation. En fondförvaltare borde inte ha förmågan att överträffa 

marknaden genom skicklighet, utan ifall en investerare lyckas erhålla onormala vinster 

beror det på god tur. (Brealey, Myers & Allen 2011:346) Enligt hypotesen om effektiva 

marknader skulle alltså en passiv förvaltningsstrategi vara mest att föredra. En passivt 

förvaltad fond följer marknaden och har även lägre kostnader än en aktivt förvaltad 

fond.  

Trots hypotesen om effektiva marknader och random walk-teorin har forskning visat att 

anomalier existerar på marknaden. En del studier har visat att priser och avkastningar 

kan följa vissa mönster på marknaden samt att dessa mönster kan förutspås. (Doyle & 

Chen 2009) Det här innebär att en aktiv förvaltningsstrategi kan vara lönsam och att 

hypotesen om effektiva marknader kan ifrågasättas. Bland annat i studier av Ippolito 

(1989), Grinblatt och Titman (1993) samt Dahlquist et al. (2000) har resultatet visat att 

aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt förvaltade fonder. Största delen av de 

tidigare undersökningarna har dock visat motsatsen, att marknaden är effektiv. Till 

exempel i studier av Treynor (1965), Jensen (1968), Carhart (1997) samt Cuthbertson et 

al. (2007), lyckades inte placeringsfonderna prestera bättre än marknadsindexet. 

Det är dock viktigt att poängtera att ifall alla investerare skulle följa en passiv strategi, 

skulle priserna på marknaden till slut inte reflektera all ny information, vilket i sin tur 

skulle leda till att marknaden blir ineffektiv. Aktiva fondförvaltares analyser och handel 

med olika instrument, gör att priserna på felprissatta instrument slutligen korrigeras till 

de rätta nivåerna. Aktiva förvaltare är således till viss del nödvändiga för att marknaden 

ska vara effektiv. (Bodie et al. 2005:414) 
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5 TIDIGARE STUDIER 

De första studierna om fondprestation gjordes i USA redan på 1960-talet, och dessa har 

sedan legat till grund för den fortsatta forskningen i andra delar av världen. Den 

finländska fondmarknadens utveckling tog fart i början av 1990-talet, och då väcktes det 

även ett intresse att undersöka finländska fonders prestationer. I det här kapitlet 

presenteras både tidigare forskning på den finländska marknaden och på den utländska 

marknaden. För att få en bättre överblick av studierna, sammanfattas de sedan i tabeller. 

5.1 Utländsk forskning 

Treynor (1965) utvecklade en av den första metoden för att mäta den riskjusterade 

avkastningen, den så kallade Treynorkvoten. Treynorkvoten beaktar den systematiska 

risken och är baserad på betakoefficienten i CAPM, Capital Asset Pricing Model. I 

Treynors studie inkluderades 20 amerikanska fonder från år 1953 till 1962. Resultatet 

av studien visade att de flesta fonder presterade sämre än jämförelseindexet Dow-Jones. 

Sharpe (1966) utvecklade Treynors metod och introducerade Sharpekvoten för att mäta 

riskjusterad avkastning. Genom denna metod beaktas inte bara den systematiska risken 

utan även den osystematiska risken. Sharpe undersökte 34 placeringsfonder på den 

amerikanska marknaden under tidsperioden 1954‒1963. Studiens visade att 11 av 34 

fonder presterade bättre än Dow-Jones indexet. Sharpe konstaterade även att ju lägre 

kostnader en fond har, desto bättre resultat uppvisar den. 

Jensen (1968) undersökte 115 placeringsfonder på den amerikanska marknaden mellan 

åren 1945 och 1964. Jensen utvecklade CAPM ännu ett steg och introducerade en tredje 

metod för att mäta riskjusterad avkastning: Jensens alfa. Med hjälp av denna metod 

konstaterade Jensen att ingen av fonderna presterade i genomsnitt bättre än 

marknadsindexet, varken efter eller före transaktions- och fondkostnader. Resultatet 

stämmer överens med Treynors (1965) och Sharpes (1966) forskning, som båda visade 

stöd för hypotesen om effektiva marknader.  

Ippolito (1989) analyserade 143 amerikanska fonder under perioden 1965‒1984, med 

ett syfte att evaluera den totala effektiviteten i fondindustrin. Som undersökningsmetod 

användes Jensens riskjusterande avkastningsmått, Jensens alfa. Det som dock skiljer 

Ippolitos studie från de tidigare nämnda studierna, är att datamaterialet är fritt från 
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”survivorship bias”. I studien inkluderades alla existerande fonder under tidsperioden, 

och inte enbart de fonder som existerade vid den tidpunkt som datamaterialet hämtades. 

Ippolito kom även fram till ett motsatt resultat i jämförelse med de andra studierna. 

Resultatet visade att majoriteten av fonderna, efter avgifter och kostnader, presterade 

bättre än indexet. Enligt studien är fondprestation inte relaterad till fondomsättning och 

-avgifter. Fonder med högre omsättning, avgifter och kostnader har en högre avkastning 

för att kompensera för de högre kostnaderna, vilket gör att fonderna presterar bättre än 

marknadsindexet.  

Istället för att använda CAPM som undersökningsmetod, använde Grinblatt och Titman 

(1993) en eventstudie för att undersöka fonders prestationer. I en eventstudie beräknas 

skillnaden mellan tillgångars avkastning i en portfölj under en specifik händelseperiod 

(eng. event period) och deras avkastning under en jämförelseperiod. I studien 

inkluderades 155 amerikanska fonder, som analyserades kvartalsvis från år 1974 till 

1984. Även den här studien var fri från ”survivorship bias”, vilket ökar resultatets 

trovärdighet. Slutsatsen av studien var att i genomsnitt uppnådde fonderna positiv 

onormal avkastning, 2‒3,5 % i jämförelse med marknadsindexet, vilket betyder att en 

aktiv förvaltningsstrategi är lönsam. Grinblatt och Titman slutsatser stämmer således 

överens med Ippolitos (1989) resultat.  

Wermers (2000) använde sig av en ny fondevalueringsmetod som går ut på att separera 

fondaktiers avkastning och kostnader i mindre komponenter. Dessa komponenter är: 

selektion (eng. Characteristic Selectivity, CS), tajming (eng. Characteristic Timing, 

CT), stil (eng. Average Style, AS), transaktionskostnader och övriga kostnader samt 

nettoavkastningen till fondens aktieägare. Wermers analyserade alla amerikanska 

aktiefonder under tidsperioden 1975‒1994. Enligt studien överpresterade fondens aktier 

marknadsindexet årligen med 1,3 %, men nettoavkastningen för fonderna 

underpresterade indexet med 1 % per år. 

Svenska fonders prestationer och egenskaper analyserades av Dahlquist, Engström och 

Söderlind (2000) under åren 1993‒1997. I studien inkluderades sammanlagt 210 aktie-, 

ränte- samt penningmarknadsfonder, vilket är samtliga existerande fonder under 

tidsperioden. Även den här studien är alltså fri från ”survivorship bias”. Som många 

andra forskare, använde Dahlquist et al. sig av CAPM för att undersöka fonderna. 

Författarnas slutsats var att aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt förvaltade 
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fonder. Fondprestation är även negativt relaterad till avgifter: fonder med höga avgifter 

tenderar att prestera sämre än fonder med låga avgifter.  

Den europeiska fondmarknaden undersöktes av Otten och Bams (2002) under 

tidsperioden 1991‒1998. Datamaterialet bestod av 506 fonder från fem länder: 

Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien. Studien gjordes med 

hjälp av Carharts (1997) 4-faktormodell, där storlek, book-to-market och aktiekurs 

momemtum ingick som variabler. Genom att använda den här metoden kan fler 

investeringsstrategier beaktas i jämförelse med att använda CAPM. 

Undersökningsresultatet visade att fyra av fem länder överpresterade marknadsindexet, 

det var endast Tyskland som underpresterade. Studien visade även att småbolagsfonder 

presterade bättre än jämförelseindexet.  

Cuthbertson, Nitzsche och O’Sullivan (2007) undersökte den brittiska fondmarknaden 

under perioden 1975‒2002. Datamaterialet bestod av 935 aktiefonder. För att särskilja 

mellan skicklighet och tur gällande fondprestation, användes bootstrap metoden. 

Resultatet av studien visade att fonderna presterade sämre än jämförelseindexet. Det var 

endast 5‒10 % av avkastningarna som hade uppnåtts genom förvaltarens skicklighet. 

Författarna konstaterade därför att majoriteten av fondernas positiva onormala 

avkastningar berodde på god tur.  

En något nyare undersökning av fondprestation på den amerikanska marknaden gjordes 

av Fama och French (2008) mellan åren 1984 och 2006. I studien inkluderades 

amerikanska fonder från CRSP fonddatabas. För att undersöka fondernas prestationer 

använde författarna sig av bootstrap simulationer, precis som Cuthbertson et al. (2007) 

gjorde. Resultatet av studien visade även detsamma, att fonderna presterar i genomsnitt 

sämre än jämförelseindexet. Slutsatsen var att fonderna underpresterade med beloppet 

av avgifter och utgifter.  

Swinkels och Rzezniczak (2009) använde sig av CAPM och market timing för att 

undersöka den polska marknaden under perioden 2000‒2007. Studien bestod av 

månatliga avkastningar för 38 aktie-, bland- och räntefonder. Syftet var att studera 

fondförvaltares selektivitetsförmåga och market timing. Enligt resultatet presterar aktivt 

förvaltade fonder lika bra som passivt förvaltade fonder, även efter att 

fondförvaltningskostnader har beaktats. 
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Su, Zhao, Yi, och Dutta (2012) analyserade den kinesiska fondmarknaden under 

tidsperioden 2002‒2009. I studien undersöktes 42 fonders prestationsförmåga, och som 

jämförelseindex användes Shanghai och Shenzhen aktieindex. De 42 kinesiska 

placeringsfonderna är samtliga fonder som har existerat under tidsperioden. Mellan åren 

2003 och 2005 presterade majoriteten av fonderna bättre än indexen, men från år 2006 

till 2009 presterade majoriteten av fonderna sämre. Slutsatsen av studien var att de flesta 

av “vinnarna” på marknaden tenderar att upprepa sina goda prestationer under dåliga 

marknadsår, medan ”förlorare” tenderar att upprepa sina dåliga prestationer under goda 

marknadsår. 

Mellan åren 1980 och 2009 undersökte Petajisto (2013) fondprestation på den 

amerikanska marknaden. Studien var mycket omfattande och bestod totalt av 2740 

fonder. Enligt Petajisto är det viktigt att beakta graden av aktiv förvaltning, samt dess 

påverkan på fondprestation. Det är skillnad på hur aktivt fonderna förvaltas och vilken 

typ av förvaltning som utövas. Författaren delade därför in aktiv förvaltning i olika 

kategorier, med hjälp av metoderna aktiv risk (eng. tracking error) och aktiv andel (eng. 

active share). Resultatet av undersökningen visade att de mest aktivt förvaltade 

fonderna, efter avgifter och utgifter, överpresterade marknadsindexet med 1,26 % per 

år. De minst aktivt förvaltade fonderna presterade nära indexet före avgifter och 

underpresterade indexet efter avgifter. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet av de tidigare studierna är mycket 

varierande. Ungefär hälften av studierna visar att aktivt förvaltade fonder presterar 

bättre än passivt förvaltade fonder, då den äldsta studien är från år 1965 och den nyaste 

är från år 2013. Den vanligaste förekommande undersökningsmetoden är CAPM, men 

även metoder som till exempel bootstrap, Carharts 4-faktormodell och eventstudier har 

använts. Ett intressant konstaterande från de tidigare studierna är att graden av aktiv 

fondförvaltning samt fondkostnader tycks ha en inverkan på fondprestation. En 

sammanfattning av de utländska tidigare studierna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare studier på den utländska marknaden 

Författare  År Tidsperiod Marknad Resultat 

Treynor  1965 1953‒1962 USA Majoriteten av fonderna presterade                                                

                                                                                sämre än jämförelseindexet. 

                                                                                      

Sharpe         1966 1954‒1963 USA 11 av 34 fonder presterade bättre 
  än marknaden. 

                                                                                        

Jensen  1968 1945‒1964 USA Fonderna presterade i genomsnitt              

                     sämre än indexet. 

   

Ippolito  1989 1965‒1984 USA Majoriteten av fonderna presterade 

      bättre än jämförelseindexet.                                              

     

Grinblatt & 1993 1974‒1984 USA Positiv onormal fondavkastning, 

Titman 2‒3,5 % i jämförelse med indexet.

        

Wermers  2000 1975‒1994 USA Fondens aktier överpresterade 

 indexet med 1,3 %, fonden under-

 presterade indexet med 1 %.           

 

Dahlquist, 2000 1993‒1997 Sverige  Aktivt förvaltade fonder presterar 

Engström &    bättre än passivt förvaltade fonder. 

Söderlind 

 

Otten & 2002 1991‒1998 Frankrike,  Fyra av fem länder överpresterade 

Bams   Tyskland, marknaden, endast Tyskland 

   Italien,  underpresterade. 

   Nederländerna, 

   Storbritannien 

 

Cuthbertson,    2007 1975‒2002 Stor- Majoriteten av fonderna presterade 

Nitzsche &                                                   britannien sämre än marknaden. 

O’Sullivan 

 

Fama & 2008 1984‒2006 USA Fonderna underpresterade indexet  

French      med beloppet av avgifter och ut- 

                                                                                 gifter. 

 

Swinkels & 2009 2000‒2007 Polen Aktivt förvaltade fonder presterar 

Rzezniczak lika bra som passivt förvaltade. 

 

Su et al. 2012 2002‒2009 Kina Majoriteten av fonderna över- 

    presterade år 2003‒2005, men under-

    presterade år 2006‒2009. 

                                

Petajisto 2013 1980‒2009 USA De mest aktivt förvaltade fonderna 

     överpresterade med 1,26 % per år. 

     De minst aktivt förvaltade fonderna 

     underpresterade indexet. 
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5.2 Finländsk forskning 

En av de första studierna om fondprestation och market timing på den finländska 

marknaden gjordes av Sandvall (1998). Författaren analyserade aktiefonders, 

räntefonders samt blandfonders avkastningar på veckobasis år 1993‒1997. 

Undersökningsperioden delades även in i två olika delperioder: år 1993‒1995 och år 

1995‒1997. Antalet undersökta fonder varierade mellan 14 och 39 beroende på antalet 

tillgängliga fonder under tidsperioden. För att undersöka market timing användes 

metoder utvecklade av Treynor-Mazuy och Henriksson-Merton, samt för att evaluera 

fondernas prestation användes CAPM. Resultatet visade att aktiefonder i genomsnitt 

underpresterade jämförelseindexet under hela tidsperioden samt under den första 

delperioden. Blandfonder underpresterade indexet i alla undersökta perioder, medan 

räntefonder överpresterade i alla perioder förutom i delperiod två.  

Liljeblom och Löflund (2000) undersökte market timing och placeringsstabilitet för 

finländska fonder mellan åren 1991 och 1995. Tidsperioden delades in i tre delperioder 

med längden 1, 3 och 4 år, och datamaterialet bestod av 11‒37 placeringsfonder 

beroende på delperiodens längd. Författarna använde sig av CAPM, Treynor-Mazuy och 

Henriksson-Merton market timing modeller för att undersöka fonderna, vilket är samma 

metoder som Sandvall (1998) använde i sin studie. Liljeblom och Löflunds slutsats var 

att majoriteten av fonderna underpresterade jämförelseindexen HEX och FOX. 

Resultatet visade även att fondkostnader har en negativ påverkan på fondprestation. 

Jern (2002) använde sig av den tidigare nämnda Wermers (2000) metod för att 

undersöka 18 finländska fonders prestationer under perioden 1991‒2000. I Wermers 

metod separeras fondaktiers avkastningar och kostnader i mindre komponenter, bland 

annat selektion (CS), tajming (CT) och stil (AS). Jern konstaterade att fonderna 

presterade i genomsnitt 6,6 % per år bättre än marknadsindexet, och efter att 

fondavgifter beaktades var överprestationen 0,8 %. Enligt Jern kan resultatet dock vara 

en aning missvisande på grund av en stor påverkan av teknologiföretagens, såsom 

Nokia och Sonera, goda prestationer mellan åren 1999 och 2000. 

Korpela och Puttonen (2006) undersökte fondprestation samt fondkostnader mellan åren 

2002 och 2005. I studien inkluderades totalt 612 fonder, av vilka 264 fonder var 

registrerade i Finland och 348 var registrerade i andra länder. Som undersökningsmetod 

användes bland annat TER-tal och aktiv risk. TER är förkortningen av den engelska 
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termen total expense ratio. Den engelska termen för aktiv risk är tracking error. 

Resultatet av studien visade att aktivt förvaltade fonder presterar sämre än passivt 

förvaltade fonder, efter att fondkostnader har beaktats. Korpela och Puttonen 

konstaterade därför att det är viktigt att investerare beaktar kostnader vid fondselektion. 

Det här resultatet stämmer överens med Liljeblom och Löflunds (2000) slutsatser. 

Både fondprestation och market timing på den finländska marknaden undersöktes av 

Aalto (2009) under tidsperioden 1999‒2009. I studien undersöktes 180 aktiefonder, och 

datamaterialet var fritt från ”survivorship bias”. Fondprestation analyserades med 

riskjusterade prestationsmått av Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968), och 

market timing undersöktes med metoder av Treynor och Mazuy (1966) och Henriksson 

och Merton (1981). Enligt studien presterar passivt förvaltade fonder bättre i genomsnitt 

än aktivt förvaltade fonder, efter beaktande av fondavgifter. Fonderna visade även en 

negativ market timing. Slutsatsen är således att investerare borde satsa på att placera i 

passivt förvaltade fonder för att generera så hög avkastning som möjligt. 

På den finländska marknaden har flera studier visat att aktivt förvaltade fonder 

underpresterar jämförelseindexen, bland annat studier av Liljeblom och Löflund (2000), 

Korpela och Puttonen (2006) och Aalto (2009). Jern (2002) visade däremot ett 

avvikande resultat, att aktivt förvaltade fonder presterar i genomsnitt bättre än 

marknaden. Jern använde sig av Wermers (2000) metod för att undersöka fondprestation 

istället för den vanligt förekommande CAPM. I tabell 2 sammanfattas tidigare forskning 

gjord på den finländska marknaden. 

Tabell 2 Sammanfattning av tidigare studier på den finländska marknaden 

Författare  År Tidsperiod Resultat 

Sandvall 1998 1993‒1997 Aktiefonderna och blandfonderna under- 

   presterade indexen, medan räntefonderna 

   överpresterade. 

 

Liljeblom & 2000 1991‒1995 Majoriteten av fonderna underpresterade 

Löflund   jämförelseindexen. 

 

Jern 2002  1991‒2000 Fonderna presterade bättre än indexet med

  6,6 % per år, och efter fondavgifter var 

    överprestationen 0,8 %. 

                                                                                        

Korpela & 2006 2002‒2005 Aktivt förvaltade fonder presterar sämre 

Puttonen   än passivt förvaltade fonder. 

 
Aalto  2009 1999‒2009 Passivt förvaltade fonder presterar bättre 

    än aktivt förvaltade fonder. 
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6 METOD 

I det här kapitlet presenteras metoder för att avgöra om aktivt förvaltade fonder 

presterar bättre än passivt förvaltade fonder. För att undersöka fondernas prestationer 

används riskjusterade prestationsmått såsom Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. 

Vidare används multipla regressionsanalyser för att undersöka om det finns ett samband 

mellan riskjusterade prestationsmått och variabler som aktiv risk (eng. tracking error), 

förvaltnings- och förvarsavgifter samt TER-tal (eng. total expense ratio). Den aktiva 

risken är ett mått på graden av aktiv fondförvaltning. 

6.1 Riskjusterade prestationsmått 

Treynor utvecklade år 1965 en modell för att mäta fondprestation i förhållande till 

risknivån. Den så kallade Treynorkvoten räknar ut en portföljs riskpremie i förhållande 

till dess systematiska risk, även kallat beta. Modellen antar att en portfölj är en mindre 

del av en annan större portfölj, där den osystematiska risken redan är diversifierad. Ju 

mer positiv Treynorkvoten är, desto bättre är fondens riskjusterade avkastning. Treynors 

prestationsmått beräknas på följande sätt: 

                                                             
       

  
                                                                         

där Ti står för Treynors riskjusterade prestationsmått för fonden i, Ri är fonden i:s 

förväntade avkastning, Rf är den riskfria räntan och βi är fondens systematiska risk. Den 

systematiska risken beräknas genom att ta kovariansen mellan fondens och marknadens 

avkastning dividerat med variansen för marknadens avkastning. Marknadsindexet får 

därför ett betavärde på 1. 

Sharpe (1966) introducerade en alternativ modell för att mäta fondprestation, den så 

kallade Sharpekvoten. Istället för att mäta riskpremien i relation till den systematiska 

risken, mäts den nu i förhållande till den totala risken. I den totala risken beaktas både 

den systematiska och osystematiska risken och den anges som standardavvikelsen av 

fondens avkastning. Sharpes riskjusterade prestationsmått beräknas med hjälp av den 

här formeln: 
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I formel 4 är Si beteckningen för Sharpekvoten för fonden i, Ri är fondens förväntade 

avkastning, Rf är den riskfria räntan och σi är standardavvikelsen för variationerna i 

fondens avkastning. Eftersom Treynors och Sharpes prestationsmått mäter förhållandet 

mellan avkastning och risk, gör dessa metoder det möjligt att jämföra och rangordna 

olika placeringsfonders prestationer på samma marknad. Ett problem med kvoterna är 

dock att negativa värden är svåra att tolka. Både Treynor- och Sharpekvoten blir negativ 

direkt fondens avkastning är lägre än den riskfria räntan, vilket gör att resultatet kan 

misstolkas.  

Jensen (1968) presenterade senare en tredje modell för att mäta en portföljs prestation, 

det riskjusterade prestationsmåttet Jensens alfa. Den här metoden är baserad på teorier 

av Treynor och Sharpe. Enligt Jensen påverkas en portföljs prestation av 

portföljförvaltarens förmåga att 1. kunna förutspå framtida värdepapperspriser och 2. 

minimera den osystematiska genom effektiv diversifiering. Jensen fokuserade därför på 

att undersöka portföljförvaltares förmåga att förutspå värdepapperspriser, för att sedan 

kunna generera en högre avkastning än den förväntade avkastningen baserat på 

portföljens risknivå. Jensens modell grundar sig på CAPM och dess antaganden, samt 

att marknaden är effektiv. Modellen beskrivs i formel 5 nedan.  

                                                       (        )                                                  

I formel 5 är Rit portföljens förväntade avkastning vid tidpunkten t och Rft är riskfria 

räntan. Variabeln αi står för alfavärdet, βi är portföljens beta, Rmt är avkastningen för 

marknadsindexet och εit är en felterm. Om förvaltaren lyckas skapa överavkastningar är 

Jensens alfa positivt och om förvaltaren lyckas prestera lika bra som indexet är 

alfavärdet noll. Ett negativt alfavärde indikerar att förvaltaren har presterat sämre än 

indexet. Jensens alfas noll- och mothypotes ser ut på följande sätt: 

              

              

Om nollhypotesen förkastas på en given signifikansnivå innebär det att alfavärdet skiljer 

sig från det förväntade värdet noll. Detta betyder i praktiken att fondens över- eller 

underavkastning i jämförelse med marknadsindexet är statistiskt signifikant. Jensens 

alfa fås genom en enkel regressionsanalys med hjälp av minsta kvadratmetoden (OLS). 

I regressionsanalysen används månatliga avkastningar och analysen görs i 
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statistikprogrammet EViews 8. Eventuell heteroskedasticitet och autokorrelation 

korrigeras med Newey-West metoden (HAC)
1
. 

 

6.2 Sambandet mellan riskjusterade prestationsmått och aktiv risk samt 

kostnader 

Enligt Petajisto (2013) är det inte bara viktigt att undersöka om aktiva fonder presterar 

bättre än sina jämförelseindex, utan även graden av aktiv fondförvaltning bör beaktas 

samt dess påverkan på fondprestation. Det finns olika metoder för att mäta hur aktiv en 

fond egentligen är i förhållande till ett jämförelseindex, men i den här studien används 

fondernas aktiva risk. Vidare undersöks även om aktiv risk samt olika fondkostnader 

har någon inverkan på de riskjusterade prestationsmåtten. Teoretiskt sätt borde fonder 

med högre aktiv risk och totala kostnader kompensera investeraren genom att generera 

en högre riskjusterad avkastning. För att undersöka om det finns något samband mellan 

riskjusterade prestationsmått och aktiv risk samt fondkostnader används olika 

regressionsanalyser. Som fondkostnader används fondens förvaltnings- och 

förvarsavgifter, samt även totala kostnader så kallade TER-tal. I det här kapitlet beskrivs 

först de oberoende variablerna aktiv risk samt fondkostnader, och slutligen presenteras 

regressionsmodellerna. 

 

6.2.1 Aktiv risk 

För att mäta hur aktiv en fond faktiskt är, kan aktiv risk (eng. tracking error) användas. 

Aktiv risk är ett mått som anger hur mycket en fond följer sitt jämförelseindex. Om 

fondens avkastning varierar mycket från jämförelseindexets avkastning är den aktiva 

risken hög. Om den aktiva risken är låg betyder det att fonden följer sitt 

jämförelseindex. Den aktiva risken mäter på så sätt en fonds volatilitet, som inte kan 

förklaras av förändringar i dess jämförelseindex. (Petajisto 2013) Den aktiva risken 

beräknas med hjälp av formeln: 

                                      √
∑        ̅   

 
   

   
      ̅   

∑    
 
   

 
                             

_____________________ 

1 
Förkortning av engelska termen heteroskedasticity and autocorrelation consistent 
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I formeln står Rdt för skillnaden i avkastning mellan en fond (Rit) och ett 

jämförelseindex (Rmt) för tiden t, vilket även kan uttryckas på följande sätt: Rdt = Rit – 

Rmt. Symbolen N är antalet observationer och  ̅  står för medeltalet av Rdt. Aktiv risk är 

alltså standardavvikelsen av avkastningsdifferensen mellan en fond och ett 

jämförelseindex. (Korpela & Puttonen 2006; Petajisto 2013) I beräkningarna används 

månatliga avkastningar, och för att omvandla den aktiva risken till årsnivå multipliceras 

den med √12. 

 

6.2.2 TER-tal samt förvaltnings- och förvarsavgifter 

En fonds totala kostnader, så kallade TER-tal (eng. total expense ratio), kan också ge en 

indikation om hur aktiv en fond egentligen är. Ju högre kostnader en fond har, desto 

bättre förväntas den prestera, vilket i sin tur ställer högre krav på den aktiva förvaltaren. 

TER-talet visar hur mycket procent per år som dras av som kostnader från fondens 

förmögenhet. I TER-talet inkluderas alla fondkostnader, bland annat förvaltnings- och 

förvarsavgifter. Det som inte beaktas i TER-talet är olika transaktionskostnader som 

uppstår i samband med värdepappershandel. Det årliga TER-talet beräknas på följande 

sätt: 

                                           
       

                              
                                       

där A står för förvaltningsavgifter per år, B är förvarsavgifter per år och C står för 

kontoskötselkostnader samt andra bankkostnader. Grupp D är övriga kostnader som är 

avdragbara enligt fondens stadgar, exempelvis juridiska kostnader eller revisorernas 

arvoden. Kostnader som hör till grupp D finns inte hos finländska fonder, utan dessa 

kostnader beaktas som förvaltningsavgifter. Slutligen divideras de totala kostnaderna 

med fondens årliga genomsnittliga nettotillgångar. (Korpela & Puttonen 2006)  

Förutom TER-talen undersöks även förvaltnings- och förvarsavgifter som en skild 

förklarande variabel. Förvaltningsavgifter är avgifter som betalas som en ersättning till 

fondbolaget för att det sköter om fondens placeringsverksamhet och administration. Till 

fondbolagets uppgifter hör bland annat analyser, placeringar, värdeberäkningar, 

rapportering och marknadsföring av fonden. Förvarsavgifter är avgifter som betalas till 

ett förvaringsinstitut för förvaring av fondens egendom. Förvaringsinstitutet har även 

som uppgift att övervaka fondbolaget. (Börsstiftelsen 2012) 
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6.2.3 Regressionsanalys 

Sambandet mellan de riskjusterade prestationsmåtten och variablerna aktiv risk samt 

fondkostnader testas för statistisk signifikans med hjälp av multipla OLS-regressioner. 

Regressionsanalyserna är baserade på obalanserad paneldata, eftersom inte alla 

aktiefonder har varit verksamma under hela undersökningsperioden. Som beroende 

variabel används fondernas årliga Treynor-, Sharpekvoter och Jensens alfa. Jensens alfa 

estimeras först med dagliga avkastningar, och omvandlas sedan till årliga över- eller 

underavkastningar med formeln: (1 + αi)
252

 − 1. De oberoende variablerna är 

förvaltnings- och förvarsavgift, aktiv risk samt TER-tal. Först regresseras de olika 

prestationsmåtten mot förvaltnings- och förvarsavgifter samt aktiv risk. 

Regressionsmodellen ser ut på följande sätt: 

                                                                                                                                                
 

I modellen representerar i aktiefonden och t tiden. Variabeln α står för intercepten och 

εit är en slumpmässig felterm. Förkortningen FF står för förvaltnings- och 

förvarsavgifter. Vidare utvidgas modellen genom att lägga till en tredje oberoende 

variabel, nämligen TER-tal. Den andra regressionsmodellen börjar då se ut på det här 

sättet: 

                                                                                    

 

där indexeringen i och t samt variablerna definieras på samma sätt som i föregående 

modell, det vill säga i formel 8. Regressionsmodellerna testas sedan för statistisk 

signifikans med följande hypotes: 

              

                                                                      

Nollhypotesen säger att betakoefficienten är noll, vilket indikerar att det inte finns något 

samband mellan prestationsmåtten och någon av variablerna förvaltnings- och 

förvarsavgift, aktiv risk samt TER-tal. Enligt mothypotesen skiljer sig betakoefficienten 

från noll, vilket innebär att det finns ett samband mellan beroende variabeln och någon 

en av de oberoende variablerna. Betakoefficienten kan antingen ha ett positivt eller 

negativt värde. De olika regressionsanalyserna görs i statistikprogrammet EViews 8 och 
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modellerna korrigeras vid behov för heteroskedasticitet och autokorrelation med hjälp 

av Newey-West metoden (HAC). 
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7 DATA 

I det här kapitlet presenteras och analyseras datamaterialet med hjälp av deskriptiv 

statistik. I studien ingår 42 finländska aktiefonder, som huvudsakligen investerar i 

inhemska aktier. I Finland kan fonderna ha både avkastningsandelar och tillväxtandelar, 

men i den här studien undersöks endast fondernas tillväxtandelar. På tillväxtandelar 

görs det ingen utdelning av dividender utan istället återinvesteras avkastningen. På det 

här sättet ökar avkastningen fondandelarnas värde. 

Datamaterialet består av dagliga och månatliga stängningskurser (NAV)
2
 från januari 

2004 till december 2013, vilka är hämtade från både Bloombergs databas och Thomson 

Reuters Datastream. För att få en rättvis bild av fondernas prestationer, inkluderas både 

fonder som har överlevt hela undersökningsperioden och fonder som har fusionerats 

eller helt avregistrerats. På det här sättet beaktas både dåliga och bra prestationer, vilket 

gör att risken för ”survivorship bias” undviks. Under tidsperioden har totalt 54 

finländska aktiefonder, som investerar i inhemska bolag, varit verksamma. I den här 

studien har dock en del fonder exkluderats, totalt 12 st., på grund av olika orsaker. 

Bland annat har fonder som varit verksamma i mindre än 30 månader inte tagits med, 

för att undvika att antalet observationer blir allt för få i regressionsanalyserna. 

Regressionsanalyser som består av ett litet antal observationer kan ge ett missvisande 

resultat. De fonder som inte fanns tillgängliga i Bloombergs databas eller i Thomson 

Reuters Datastream inkluderades inte heller, exempelvis den relativt nya fonden Front 

Finland A1 som grundades i oktober 2013. I bilaga 1 finns det en lista på alla 42 fonder 

som ingår i undersökningen. 

Fondernas dagliga och månatliga stängningskurser kalkyleras om till logaritmerade 

avkastningar med hjälp av den här formeln: 

                                                                    (
  

    
)                                                                  

I formel 10 står Rt för en fonds avkastning för tiden t och ln för den naturliga 

logaritmen. Pt är stängningskursen för månaden eller dagen t och Pt-1 är föregående 

_____________________ 

2 
Nettoandelsvärde (eng. net asset value) är tillgångar minus skulder dividerat med totala antalet 

utestående andelar (Bodie et al. 2005:108).  
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månads eller dags stängningskurs. Avkastningen fås genom att ta logaritmen av Pt 

dividerat med Pt-1. (Taylor 2005) För att omvandla de månatliga avkastningarna till en 

årlig avkastning, adderas de 12 månatliga avkastningarna under året, vilket matematiskt 

beskrivs på följande sätt:    ∑     
  
   . De årliga avkastningarna används för att 

beräkna årliga Treynor- och Sharpekvoter. 

Som riskfri ränta används 3-månaders Euribor och räntenoteringarna är hämtade från 

Thomson Reuters Datastream. Den här riskfria räntan valdes främst på grund av 

euriborräntan (eng. The Euro Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta som 

används inom euroområdet. Euriborräntan uttrycker till vilket pris de stora bankerna är 

villiga att ge varandra krediter. (Finlands Bank 2014) Paneldata, såsom fondernas TER-

tal, förvaltnings- och förvarsavgifter, är hämtat från Suomen Sijoitustutkimus Oy, som 

är ett ledande finländskt företag inom fondrapportering. Företaget anses vara neutral i 

sin fondrapportering, eftersom det inte själv erbjuder några investeringstjänster. 

Paneldata över fondernas årliga förvaltnings- och förvarsavgifter är hämtade för hela 

tidsperioden år 2004‒2013, medan TER-talen endast är hämtade för år 2010‒2013. 

Eftersom Suomen Sijoitustutkimus Oy började rapportera fondernas TER-tal först år 

2010, finns dessa endast tillgängliga för de senaste fyra åren. 

Som jämförelseindex används OMX Helsingfors Cap avkastningsindex (GI), eftersom 

det är ett av det vanligaste jämförelseindexet som används bland de finländska 

aktiefonderna. I indexet får vikten av en enskild aktie vara maximalt 10 procent och 

indexet inkluderar utdelning av dividender. Dagliga och månatliga kursnoteringar för 

indexet är hämtade från Bloombergs databas. I figur 6 nedan visas OMX Helsingfors 

Cap GI:s månatliga kursutveckling mellan åren 2004 och 2013. Figuren visar även 

tydligt de olika marknadstrenderna på den finländska marknaden. Till exempel syns det 

en tydlig nedgång på marknaden år 2007‒2008, vilket främst berodde på den finansiella 

krisen. Figuren visar även en positiv marknadsutveckling under året 2009 med en 

betydlig uppgång i priserna. 
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Figur 6 OMX Helsingfors Cap GI:s månatliga kursutveckling år 2004‒2013 

Datakälla: Bloombergs databas 

 

För att få en överblick över datamaterialet samt för att undersöka om datamaterialet är 

normalfördelat, används deskriptiv statistik. Statistik över månatliga avkastningar för 

fonderna samt OMX Helsingfors Cap GI presenteras för hela undersökningsperioden 

från januari 2004 till december 2013. Även statistik på årliga förvaltnings- och 

förvarsavgifter samt TER-tal presenteras.  

Den deskriptiva statistiken presenteras i tabeller där medeltal, median, maximivärde, 

minimivärde, standardavvikelse, skevhet, toppighet, Jarque-Bera värde och dess p-värde 

framgår. Skevhet är ett mått på hur symmetrisk en fördelning är, medan toppighet (eng. 

kurtosis) är ett mått på hur flat eller toppig en fördelning är. I en perfekt 

normalfördelning har skevheten värdet noll och toppigheten värdet tre. (Watsham och 

Parramore 1997:49–64) Ju mer dessa värden avviker från noll och tre, desto högre blir 

Jarque-Bera värdet. Jarque-Bera testets nollhypotes säger att fördelningen är 

normalfördelad, medan mothypotesen säger att fördelningen inte är normalfördelad. 

Detta betyder att om p-värdet är lägre än en given signifikansnivå, exempelvis 1 %, är 

fördelningen inte normalfördelad. (Lütkepohl och Krätzig 2004:45–46) 

I tabell 3 presenteras deskriptiv statistik över månatliga avkastningar för samtliga 

undersökta fonder och jämförelseindexet OMX Helsingfors Cap GI. Totala antalet 

observationer under tidsperioden uppgår till sammanlagt 4130 st. för aktiefonderna och 

120 st. för OMX Helsingfors Cap GI. Den genomsnittliga månatliga avkastningen för 
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alla 42 aktiefonder är 0,006 eller 0,6 %, medan jämförelseindexet har en aning högre 

genomsnittlig avkastning på 0,008 eller 0,8 %. Både aktiefonderna och 

jämförelseindexet har en positiv median på 0,012 respektive 0,018. Maximivärdena, 

minimivärdena och standardavvikelsen visar att aktiefonderna är mer riskfyllda än 

jämförelseindexet. Skevhet och toppighet avviker från värdena noll och tre, vilket i sin 

tur gör att Jarque-Bera värdena blir höga. Eftersom Jarque-Bera testets p-värden är noll 

kan slutsatsen dras att avkastningarna inte är normalfördelade.  

Tabell 3 Deskriptiv statistik på månatliga avkastningar 

  Aktiefonder OMX Helsingfors Cap GI 

Antal observationer 4130 120 

Medelvärde 0,006 0,008 

Median 0,012 0,018 

Maximum 0,325 0,236 

Minimum -0,247 -0,172 

Standardavvikelse 0,059 0,056 

Skevhet (eng. skewness) -0,279 -0,255 

Toppighet (eng. kurtosis) 5,261 5,346 

Jarque-Bera 932,857 28,822 

P-värde 0,000 0,000 

Undersökningsperiod: 01/2004–12/2013. Den deskriptiva statistiken är baserad på månatliga avkastningar 

för 42 aktiefonder. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 

 

Deskriptiv statistik över fondernas årliga TER-tal, förvaltnings- och förvarsavgifter 

presenteras i tabell 4. Förvaltnings- och förvarsavgifter presenteras för både hela 

tidsperioden 2004‒2013, samt för de fyra senaste åren 2010‒2013. TER-talen 

presenteras endast från år 2010 till 2013.  Mellan åren 2004 och 2013 var förvaltnings- 

och förvarsavgifterna i medeltal 0,015 eller 1,5 %, vilket är baserat på 352 

observationer. Även under de fyra senaste åren var avgifternas medelvärde detsamma 

(0,015). TER-talen har ett medelvärde på 0,016 eller 1,6 %, vilket är mycket nära 

förvaltnings- och förvarsavgifternas medelvärde. TER-talen har en något högre 

standardavvikelse (0,007) än förvaltnings- och förvarsavgifterna (0,006). Ingen av 

fördelningarna är normalfördelade, eftersom Jarque-Bera testets nollhypotes förkastas. 
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Tabell 4 Deskriptiv statistik på årliga förvaltnings- och förvarsavgifter samt TER-tal 

  

Förvaltnings- & 

förvarsavgift 

Förvaltnings- & 

förvarsavgift TER-tal 

  år 2004‒2013 år 2010‒2013 år 2010‒2013 

Antal observationer 352 150 150 

Medelvärde 0,015 0,015 0,016 

Median 0,016 0,016 0,016 

Maximum 0,025 0,025 0,055 

Minimum 0,002 0,002 0,002 

Standardavvikelse 0,006 0,006 0,007 

Skevhet (eng. skewness) -0,689 -0,663 1,189 

Toppighet (eng. kurtosis) 2,631 2,658 10,515 

Jarque-Bera 29,855 11,717 388,319 

P-värde 0,000 0,003 0,000 

Undersökningsperiod: 2004–2013 & 2010–2013. Datakälla: Suomen Sijoitustutkimus Oy. 
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8 RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens resultat. Först jämförs aktiefondernas 

prestationer med hjälp av de riskjusterade prestationsmåtten Sharpe- och 

Treynorkvoten. Sedan presenteras resultatet för Jensens alfa och huruvida aktiefonderna 

har presterat statistiskt signifikant bättre än jämförelseindexet OMX Helsingfors Cap 

GI. Vidare rangordnas fondernas aktiva risk, för att få veta hur aktivt förvaltade 

fonderna egentligen är. Slutligen presenteras resultatet av regressionsanalyserna, där 

sambandet mellan riskjusterade prestationsmått och variablerna aktiv risk samt 

fondkostnader undersöks. 

 

8.1 Riskjusterade prestationsmått 

I tabell 5 presenteras de aritmetiska medelvärdena av aktiefondernas årliga Sharpe- och 

Treynorkvoter mellan åren 2004 och 2013. Aktiefonderna är rangordnade från 1 till 42, 

enligt hur högt Sharpe- och Treynorvärde de har. En fond med ett högre värde på det 

riskjusterade prestationsmåttet har presterat bättre än en fond med ett lägre värde. Störst 

fokus läggs på de positiva Sharpe- och Treynorvärdena, eftersom de negativa värdena är 

svårtolkade.  

Enligt tabell 5 har fonden Sparbanken Småföretag presterat bäst av alla fonder enligt 

både Sharpe- och Treynorkvoten. Sparbanken Småföretag har ett Sharpevärde på 0,973 

och ett Treynorvärde på 0,133. Det som dock bör påpekas är att fonden grundades först 

år 2011, vilket betyder att medelvärdet för fonden inte är baserat på hela den undersökta 

tidsperioden utan endast på de tre senaste åren. Största delen av fondernas medelvärden 

är baserat på hela tidsperioden 2004‒2013. Den fond som är näst bäst rankad enligt 

Sharpevärdet är fonden UB PF Finland. Däremot, enligt Treynorvärdet har aktiefonden 

POP Finland presterat näst bäst av alla fonder. En fond som även är högt rankad enligt 

båda prestationsmåtten är fonden Fondita Equity Spice. Ifall endast de positiva Sharpe- 

och Treynorvärdena beaktas, har fonden Nordea Finland 130/30 presterat sämst av alla 

aktiefonder. Jämförelseindexet OMX Helsingfors Cap GI har mellan åren 2004 och 

2013 ett årligt genomsnittligt Sharpevärde på 0,71 och ett årligt genomsnittligt 

Treynorvärde på 0,07. Därför kan det konstateras att enligt Sharpekvoten har tolv fonder 

presterat bättre i medeltal än jämförelseindexet. Enligt Treynorkvoten är det många fler 

aktiefonder, 27 av 42 fonder, som har presterat bättre än indexet. 
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Tabell 5 Rankning av fonder med hjälp av Sharpe- och Treynorkvoten 

Aktiefond Sharpe Rankning Treynor Rankning 

Sparbanken Småföretag 0,973 1 0,133 1 

UB PF Finland 0,794 2 0,088 13 

Aktia Capital 0,788 3 0,103 7 

Fondita Equity Spice 0,776 4 0,113 3 

Evli Finland Småbolag 0,757 5 0,098 9 

ODIN Finland 0,752 6 0,092 12 

Danske Invest Finland Samfundsaktie 0,750 7 0,088 14 

Nordea Pro Finland 0,749 8 0,086 15 

SEB Gyllenberg Finlandia 0,733 9 0,100 8 

Handelsbanken Finland 0,726 10 0,082 16 

Seligson & Co Phoebus 0,722 11 0,108 4 

POP Finland 0,708 12 0,121 2 

Sparbanken Finland 0,696 13 0,079 18 

Nordea Finland 0,695 14 0,078 20 

Danske Invest Finland Aktie 0,671 15 0,076 21 

Danske Invest Finland Dividend 0,665 16 0,078 19 

Alfred Berg Finland 0,665 17 0,074 23 

Evli Finland Select 0,643 18 0,072 24 

OP-Focus 0,642 19 0,067 27 

Seligson & Co Finland Indexfond 0,634 20 0,069 25 

OP-Delta 0,612 21 0,062 28 

Danske Invest Finland Småföretag 0,607 22 0,096 10 

OP-Finland Småföretag 0,589 23 0,081 17 

SEB Gyllenberg Small Firm 0,588 24 0,107 5 

OP-Finland Värde 0,568 25 0,059 29 

Alfred Berg Small Cap Finland 0,561 26 0,094 11 

FIM Fenno 0,540 27 0,068 26 

Nordea Finland småbolag 0,443 28 0,053 30 

LokalTapiola Finland 0,443 29 0,038 32 

Fourton Fokus Finland 0,427 30 0,075 22 

Nordea Finland Indexfond 0,419 31 0,106 6 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund 0,387 32 0,018 35 

eQ Suomiliiga  0,320 33 0,044 31 

Nordea Fennia Plus 0,316 34 -0,026 39 

Arvo Finland Value 0,308 35 0,030 33 

Seligson & Co OMX Helsinki 25 0,291 36 0,025 34 

Taaleri Finland Value 0,198 37 0,016 36 

Nordea Finland 130/30 0,134 38 0,011 37 

eQ Finland -0,041 39 -0,020 38 

Ålandsbanken Finland Value -0,115 40 -0,040 40 

eQ Finland Småbolag -0,321 41 -0,145 41 

XACT OMXH25 -0,887 42 -0,263 42 

Sharpe- och Treynorkvoterna är årliga medelvärden för perioden 2004–2013. Grunddata består av 

månatliga stängningskurser, vilka sedan har kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: 

Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 
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I tabell 6 presenteras årliga Sharpe- och Treynorkvoter för en del av de undersökta 

aktiefonderna samt för indexet OMX Helsingfors Cap GI. Fonderna som presenteras i 

tabellen är fonder som i medeltal har ett både högre årligt Sharpe- och Treynorvärde än 

jämförelseindexet under tidsperioden 2004‒2013. Längst ner i tabellen visas antalet 

fonder per år som har presterat bättre och sämre än marknadsindexet. Det som även bör 

nämnas är att de fonder som har samma Sharpe- och Treynorvärden som OMX 

Helsingfors Cap GI har ansetts höra till den grupp som har presterat bättre än 

marknaden. 

Under tioårsperioden har det både gått sämre och bättre för fonderna i jämförelse med 

OMX Helsingfors Cap GI. Enligt Treynorkvoten har de flesta fonder överpresterat 

marknaden under alla år förutom år 2007, men Sharpekvoten visar dock ett annat 

resultat. Enligt Sharpevärdena har jämförelseindexet avkastat högre än majoriteten av 

aktiefonderna under perioden 2004‒2007 samt år 2010. Under år 2008 och 2011 var alla 

Sharpe- och Treynorvärden negativa, vilket gör att prestationerna under dessa år är 

svårtolkade. År 2009 samt år 2012‒2013 var goda år för fonderna, eftersom majoriteten 

av fonderna presterade bättre än marknaden. Slutsatsen av detta resultat är att 

marknadstrenderna tycks ha en inverkan på huruvida fonderna presterar sämre eller 

bättre än jämförelseindexet. Under nedgångsperioder lyckas inte fonderna avkasta bättre 

än marknaden med tanke på deras risknivå. Däremot under uppgångsperioder lyckas 

aktiefonderna avkasta bättre än jämförelseindexet. 

Enligt resultatet har ingen av fonderna presterat bättre än marknaden under hela 

tidsperioden, men enligt båda prestationsmåtten har fonden UB PF Finland 

överpresterat marknaden under flest år. Enligt Sharpekvoten har UB PF Finland under 

åtta av tio år presterat bättre än indexet, och enligt Treynorkvoten har den under nio av 

tio år presterat bättre. Fonden Handelsbanken Finland har också lyckats prestera bättre 

än marknaden under majoriteten av de undersökta åren. Den fond som har avkastat 

sämst genom åren är ODIN Finland. Enligt Sharpevärdena har ODIN Finland presterat 

sämre än indexet under sju av tio år, samt enligt Treynorvärdena har den presterat sämre 

än indexet under sex av tio år. I bilagorna 2‒5 finns tabeller som visar samtliga 

undersöka aktiefonders årliga Sharpe- och Treynorkvoter. 
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Tabell 6 Sharpe- och Treynorvärden år 2004‒2013 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T 

Aktia Capital 1,61 0,17 2,11 0,27 1,42 0,21 0,23 0,03 -2,57 -0,66 1,84 0,57 1,41 0,25 -1,37 -0,27 0,87 0,16 2,33 0,29 

Danske Inv. Finland Samf.aktie 1,53 0,16 1,80 0,23 1,68 0,25 0,16 0,02 -2,47 -0,63 1,36 0,41 1,33 0,23 -1,29 -0,26 0,93 0,17 2,48 0,29 

Evli Finland Småbolag 1,84 0,19 1,93 0,25 1,56 0,23 0,66 0,09 -2,56 -0,65 1,37 0,42 1,26 0,22 -1,37 -0,27 0,52 0,10 2,35 0,38 

Fondita Equity Spice 1,46 0,16 2,08 0,27 1,58 0,25 0,09 0,01 -2,52 -0,67 2,00 0,62 1,36 0,25 -1,27 -0,25 1,09 0,22 1,91 0,27 

Handelsbanken Finland 1,50 0,16 1,97 0,25 1,62 0,23 0,31 0,04 -2,59 -0,65 1,21 0,37 1,40 0,25 -1,54 -0,29 0,97 0,17 2,40 0,29 

Nordea Pro Finland 1,98 0,20 2,08 0,27 1,59 0,23 0,34 0,05 -2,57 -0,64 1,42 0,43 1,23 0,22 -1,54 -0,28 0,71 0,12 2,24 0,27 

ODIN Finland 1,24 0,16 1,95 0,26 1,93 0,31 -0,58 -0,09 -1,93 -0,60 1,12 0,38 1,19 0,22 -1,78 -0,35 0,57 0,11 3,80 0,51 

POP Finland 

  

2,11 0,48 1,40 0,21 0,23 0,03 -2,46 -0,63 1,83 0,57 1,42 0,25 -1,37 -0,27 0,87 0,16 2,34 0,29 

SEB Gyllenberg Finlandia 1,49 0,20 2,47 0,45 1,50 0,22 0,51 0,07 -2,52 -0,63 1,17 0,35 1,32 0,23 -1,50 -0,29 0,84 0,15 2,04 0,24 

Seligson & Co Phoebus 1,66 0,23 1,67 0,22 1,55 0,28 -0,62 -0,09 -2,85 -0,80 1,64 0,54 1,75 0,35 -0,56 -0,14 1,00 0,20 1,98 0,29 

Sparbanken Småföretag 

              

-0,39 -0,08 0,75 0,14 2,56 0,33 

UB PF Finland 1,86 0,22 2,52 0,33 1,67 0,24 0,33 0,05 -2,67 -0,68 1,03 0,31 1,45 0,26 -1,36 -0,26 0,78 0,14 2,33 0,28 

OMX H:fors Cap GI 1,72 0,17 2,18 0,27 1,62 0,23 0,26 0,04 -2,76 -0,69 1,19 0,36 1,45 0,25 -1,66 -0,30 0,80 0,14 2,33 0,27 

Antal fonder som presterat                                          

bättre (+)/ sämre (-) än  +3 +6 +2 +6 +4 +8 +5 +5 +10 +10 +8 +9 +2 +6 +11 +11 +7 +9 +8 +11 

OMX H:fors Cap GI -7 -4 -9 -5 -7 -3 -6 -6 -1 -1 -3 -2 -9 -5 -1 -1 -5 -3 -4 -1 

Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 
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Aktiefonder som har ett positivt månatligt Jensens alfa presenteras i tabell 7. I tabellen 

presenteras Jensens alfa (%), betavärdet samt determinationskoefficienten R
2
. 

Determinationskoefficienten R
2
 beskriver hur stor del av variationen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. I det här fallet visar alltså R
2
 

hur mycket av fondens avkastning utöver den riskfria räntan som kan förklaras av 

marknadsindexets avkastning utöver den riskfria räntan samt beta.  

Aktiefonderna som har positiva alfavärden har presterat bättre än jämförelseindexet 

OMX Helsingfors Cap GI på månadsnivå. Dock är endast två fonders, Nordea Finland 

Indexfond och Sparbanken Småföretag, Jensens alfa statistiskt signifikanta. Alfavärdena 

för Nordea Finland Indexfond och Sparbanken Småföretag är signifikant på 

signifikansnivån 5 % respektive 10 %. Sparbanken Småföretag har även det högsta 

alfavärdet av alla aktiefonder. Betavärdena för alla aktiefonder är i medeltal 0,94, vilket 

är ganska nära 1. Detta innebär att fondernas avkastningar är nära att röra sig med 

jämförelseindexets avkastning. Tre fonder har ett betavärde som är högre än 1 och dessa 

är Danske Invest Finland Samfundsaktie, Fondita Equity Spice och Nordea Finland 

Indexfond. Ett högre beta än 1 indikerar att fonderna har en högre systematisk risk än 

jämförelseindexet. Alla betavärden är statistiskt signifikanta på 1 % -nivån. 

Regressionsmodellernas R
2
-värden ligger mellan 0,77 och 0,98, vilket innebär att 

modellerna förklarar aktiefondernas avkastningar utöver riskfria räntan med 77‒98 %. 

Tabell 7 Aktiefonder med positiva månatliga Jensens alfa 

Aktiefond  Jensens alfa (%) Beta R
2 

Aktia Capital 0,064 0,956*** 0,917 

Arvo Finland Value 0,085 0,920*** 0,865 

Danske Invest Finland Samfundsaktie 0,037 1,011*** 0,955 

Evli Finland Småbolag 0,125 0,983*** 0,923 

Fondita Equity Spice 0,101 1,078*** 0,868 

LokalTapiola Finland 0,025 0,884*** 0,926 

Nordea Finland Indexfond     0,124** 1,005*** 0,984 

POP Finland 0,059 0,934*** 0,890 

Seligson & Co Phoebus 0,143 0,706*** 0,771 

Sparbanken Finland 0,038 0,895*** 0,940 

Sparbanken Småföretag   0,738* 0,998*** 0,863 

UB PF Finland 0,102 0,979*** 0,959 

ODIN Finland 0,124 0,919*** 0,773 

Undersökningsperiod: 01/2004–12/2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till månatliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters 

Datastream. Statistisk signifikans: *** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 %. 
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I tabell 8 presenteras aktiefonder med negativa månatliga Jensens alfa. Majoriteten av 

de undersökta fonderna har ett negativt alfa, vilket betyder att de flesta fonder har 

presterat sämre än marknaden på månadsnivå. Dock är endast en aktiefonds, Taaleri 

Finland Value, Jensens alfa statistiskt signifikant på 10 % -nivån. Taaleri Finland Value 

har också det mest negativa alfavärdet i jämförelse med de andra fonderna. Även här är 

alla betavärden statistiskt signifikanta på 1 % -nivån och de är i genomsnitt nära 1 

(0,99). Enligt R
2
-värdena förklarar modellerna fondernas avkastningar utöver den 

riskfria räntan med 59 % till 98 %. 

Tabell 8 Aktiefonder med negativa månatliga Jensens alfa 

Aktiefond  Jensens alfa (%) Beta R
2 

Alfred Berg Finland -0,008 0,985*** 0,944 

Alfred Berg Small Cap Finland -0,087 0,960*** 0,802 

Danske Invest Finland Dividend -0,023 0,992*** 0,935 

Danske Invest Finland Småföretag -0,056 0,978*** 0,799 

Danske Invest Finland Aktie -0,048 1,006*** 0,955 

eQ Finland -0,154 1,016*** 0,970 

eQ Finland Småbolag -0,014 0,741*** 0,785 

eQ Suomiliiga  -0,109 0,938*** 0,833 

Evli Finland Select -0,071 0,965*** 0,943 

FIM Fenno -0,147 1,095*** 0,891 

Fourton Fokus Finland -0,403 1,037*** 0,813 

Handelsbanken Finland -0,025 1,036*** 0,973 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund -0,401 0,621*** 0,589 

Nordea Fennia Plus -0,248 0,986*** 0,949 

Nordea Pro Finland -0,016 1,022*** 0,970 

Nordea Finland -0,138 1,035*** 0,964 

Nordea Finland 130/30 -0,158 1,142*** 0,907 

Nordea Finland småbolag -0,280 1,160*** 0,847 

OP-Delta -0,107 1,003*** 0,977 

OP-Focus -0,022 0,990*** 0,968 

OP-Finland Värde -0,081 0,949*** 0,915 

OP-Finland Småföretag -0,260 0,970*** 0,814 

SEB Gyllenberg Finlandia -0,051 0,978*** 0,922 

SEB Gyllenberg Small Firm -0,150 0,936*** 0,775 

Seligson & Co OMX H:fors 25 -0,298 1,035*** 0,731 

Seligson & Co Finland Indexfond -0,093 1,058*** 0,966 

Taaleri Finland Value   -0,528* 1,066*** 0,882 

Ålandsbanken Finland Value -0,224 0,973*** 0,939 

XACT OMXH25 -0,475 0,974*** 0,808 

Undersökningsperiod: 01/2004–12/2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till månatliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters 

Datastream. Statistisk signifikans: *** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 %. 
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8.2 Sambandet mellan riskjusterade prestationsmått och aktiv risk samt 

kostnader 

I tabell 9 presenteras de finländska aktiefondernas årliga genomsnittliga aktiva risk för 

tidsperioden 2004‒2013. Aktiefonderna är rangordnade från den fond som har högst 

aktiv risk till den fond som har lägst aktiv risk. Det som dock är viktigt att beakta i 

tolkningen av resultatet, är att fonderna endast jämförs med ett jämförelseindex (OMXH 

Cap GI) i den här studien. Majoriteten av fonderna har angett OMX Helsingfors Cap GI 

som sitt jämförelseindex, men en del fonder har som mål att överprestera något annat 

index. I tabellen är de fonder som faktiskt jämför sig med OMX Helsingfors Cap GI 

markerade med två stjärnor. De fonder som är markerade med en stjärna har inget 

officiellt jämförelseindex och fonder som är utan stjärna jämför sig med något annat 

marknadsindex. I bilaga 1 framgår det exakt vilka jämförelseindex fonderna har. 

Fonden Seligson & Co OMX Helsingfors 25 har den högsta aktiva risken (0,110), vilket 

innebär att fondens avkastning varierar mest från OMX Helsingfors Cap GI:s 

avkastning i jämförelse med de andra fonderna. Den här fonden har dock som 

målsättning att följa marknadsindexet OMX Helsingfors 25:s avkastning, vilket 

förklarar den avvikande avkastningen. Även fonden Fourton Fokus Finland är högt 

rangordnad i tabellen, och eftersom dess jämförelseindex verkligen är OMX Helsingfors 

Cap GI, kan fonden anses ha en hög grad av aktiv förvaltning. Den fond som har lägst 

aktiv risk är Nordea Finland Indexfond och den följer därför till stor del 

jämförelseindexets utveckling, trots att fondens jämförelseindex egentligen är OMX 

Helsingfors Benchmark Cap. Aktiefonden OP-Delta försöker dock aktivt överprestera 

OMX Helsingfors Cap GI, men enligt resultatet har den en relativt låg aktiv risk på 

0,029 eller 2,9 %. Den här fonden kan därför anses vara minst aktivt förvaltad bland 

aktiefonderna. 
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Tabell 9 Aktiefondernas årliga genomsnittliga aktiva risk 

Aktiefond Aktiv risk   Aktiefond Aktiv risk 

Seligson & Co OMX H:fors 25 0,110 

 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund** 0,051 

Fourton Fokus Finland** 0,098 

 

Evli Finland Småbolag 0,051 

SEB Gyllenberg Small Firm 0,096 

 

LokalTapiola Finland** 0,051 

eQ Finland Småbolag* 0,095 

 

OP-Finland Värde** 0,051 

Danske Inv. Finland Småföretag 0,094 

 

Danske Invest Finland Div.** 0,049 

ODIN Finland** 0,092 

 

SEB Gyllenberg Finlandia** 0,048 

Nordea Finland småbolag 0,092 

 

Evli Finland Select** 0,046 

Seligson & Co Phoebus** 0,090 

 

Sparbanken Finland** 0,043 

Alfred Berg Small Cap Finland 0,088 

 

Alfred Berg Finland** 0,042 

XACT OMXH25 0,087 

 

Danske Invest Finland Aktie** 0,039 

OP-Finland Småföretag 0,084 

 

Danske Inv. Finland Samf.aktie** 0,039 

Nordea Finland 130/30** 0,084 

 

UB PF Finland* 0,038 

Fondita Equity Spice** 0,081 

 

Seligson & Co Finland Indexf. 0,038 

eQ Suomiliiga*  0,077 

 

Nordea Finland** 0,038 

FIM Fenno 0,073 

 

Nordea Fennia Plus** 0,036 

Arvo Finland Value** 0,069 

 

eQ Finland** 0,036 

Taaleri Finland Value** 0,066 

 

Nordea Pro Finland** 0,034 

POP Finland** 0,066 

 

Handelsbanken Finland** 0,034 

Sparbanken Småföretag 0,062 

 

OP-Focus** 0,034 

Ålandsbanken Finland Value** 0,054 

 

OP-Delta** 0,029 

Aktia Capital** 0,053   Nordea Finland Indexfond 0,023 

Undersökningsperiod: 2004–2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till månatliga avkastningar. Den aktiva risken har multiplicerats med √12 för att omvandla 

den till årsnivå. I beräkningarna används jämförelseindexet OMXH Cap GI. Datakälla: Bloombergs 

databas & Thomson Reuters Datastream. Aktiefondernas verkliga jämförelseindex: ** = OMXH Cap GI, 

* = inget officiellt jämförelseindex, utan * = annat jämförelseindex. 

 

Resultatet av den första regressionsanalysen, där sambandet mellan årliga riskjusterade 

prestationsmått och förklarande variablerna förvaltnings- och förvarsavgift samt aktiv 

risk undersöks, presenteras i tabell 10. Undersökningsperioden är från år 2004 till 2013 

och antalet observationer uppgår till 352. Tabellen innehåller variablernas koefficienter, 

standardavvikelser samt determinationskoefficienten R
2
. Standardavvikelserna anges 

inom parentes under koefficienterna.  

I regressionsanalysen, där Sharpekvoten är beroende variabel, är både intercepten och 

oberoende variabeln aktiv risk statistiskt signifikanta på 1 % -nivån. Den aktiva riskens 

koefficient antar ett negativt värde (-12,140), vilket innebär att det finns ett signifikant 

negativt samband mellan aktiv risk och prestationsmåttet. Variabeln förvaltnings- och 

förvarsavgift antar ett positivt värde, men den är inte signifikant. Det finns således inget 
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signifikant samband mellan förvaltnings- och förvarsavgifter och prestationsmåttet. 

Modellens förklaringsgrad (R
2
) är 7,4 %, det vill säga 92,6 % av variationen i 

prestationsmåttet Sharpe kan inte förklaras av modellen. Ifall Treynorkvoten läggs som 

beroende variabel blir resultatet i stort sätt detsamma. Ett signifikant negativt samband 

mellan aktiv risk och Treynorkvoten kan konstateras. Den här modellen har dock ett 

ännu lägre R
2
-värde (2,9 %) än den föregående modellen. I den sista 

regressionsanalysen är Jensens alfa beroende variabel. Variabeln förvaltnings- och 

förvarsavgift antar ett positivt värde och aktiv risk antar ett negativt värde. Dock är 

ingen av koefficienterna är statistiskt signifikanta, vilket innebär att inget samband kan 

konstateras. Förklaringsgraden för modellen är också mycket låg (0,005). 

Tabell 10 Resultatet av regressionsanalysen år 2004‒2013 

  α 

Förvaltnings- & 

förvarsavgift Aktiv risk R
2 

Beroende variabel: Sharpekvot         

 
    1,100*** 12,162     -12,140*** 0,074 

 

   (0,205)  (12,325) (2,331) 

 Beroende variabel: Treynorkvot 

    

 

    0,134*** 1,975   -1,629*** 0,029 

 

   (0,036)  (2,172)     (0,495) 

 Beroende variabel: Jensens alfa 

    

 

    0,003 1,266     -0,139 0,005 

     (0,015)  (0,883)     (0,201)   

Antal observationer: 352. Sharpe- och Treynorkvot: Grunddata består av månatliga avkastningar för 42 

aktiefonder, vilka sedan har kalkylerats om till årliga avkastningar. Jensens alfa har estimerats med 

dagliga avkastningar, och sedan kalkylerats om till årliga alfavärden. Datakälla: Bloombergs databas & 

Thomson Reuters Datastream. Koefficienternas standardavvikelse är angett inom parentes under 

koefficienterna. Statistisk signifikans: *** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 %.  

 

I tabell 11 visas resultatet av den andra regressionsanalysen, där sambandet mellan de 

årliga riskjusterade prestationsmåtten och variablerna förvaltnings- och förvarsavgift, 

aktiv risk samt även TER-tal undersöks. Undersökningsperioden för den här analysen är 

fyra år, från 2010 till 2013, och antalet observationer är 150. I modellen, där 

Sharpekvoten är beroende variabel, är intercepten (1,974) och koefficienten för aktiv 

risk (-23,788) signifikanta på 1 % -nivån. Det finns därför ett signifikant negativt 

samband mellan aktiv risk och Sharpekvoten. De andra två modellerna, där 

Treynorkvoten eller Jensens alfa är beroende variabel, visar även samma resultat. I 

ingen av regressionsmodellerna är de oberoende variablerna förvaltnings- och 

förvarsavgifter och TER-tal statistiskt signifikanta. Det finns således inget samband 
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mellan dessa variabler och prestationsmåtten. Determinationskoefficienten R
2
 har högst 

värde (0,227) i regressionsmodellen där Sharpekvoten är oberoende variabel. Detta 

innebär att modellen förklarar Sharpekvoten med 22,7 %. 

Tabell 11 Resultatet av regressionsanalysen år 2010‒2013 

  α 

Förvaltnings- & 

förvarsavgift Aktiv risk TER-tal R
2 

Beroende variabel: Sharpekvot 

     

 

1,974*** -3,605 -23,788*** 5,755 0,227 

 

(0,256) (20,072) (2,940) (11,315) 

 Beroende variabel: Treynorkvot 

     

 

0,299*** -1,367 -3,848*** 1,615 0,214 

 

(0,042) (3,591) (0,495) (2,196) 

 Beroende variabel: Jensens alfa 

     

 

0,058*** -1,186 -0,891*** 0,612 0,117 

  (0,016) (1,338) (0,217) (0,793)   

Antal observationer: 150. Sharpe- och Treynorkvot: Grunddata består av månatliga avkastningar för 37 

aktiefonder, vilka sedan har kalkylerats om till årliga avkastningar. Jensens alfa har estimerats med 

dagliga avkastningar, och sedan kalkylerats om till årliga alfavärden. Datakälla: Bloombergs databas & 

Thomson Reuters Datastream. Koefficienternas standardavvikelse är angett inom parentes under 

koefficienterna. Statistisk signifikans: *** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 %.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av aktiefonderna har 

underpresterat jämförelseindexet OMX Helsingfors Cap GI under tidsperioden 

2004‒2013. Den fond som har presterat bäst enligt alla tre riskjusterade prestationsmått 

är Sparbanken Småföretag. Sparbanken Småföretag hade det högsta alfavärdet på 0,74 

%, vilket visade sig vara statistisk signifikant på 10 % -nivån. Enligt Jensens alfa har 

fonden Taaleri Finland Value signifikant underpresterat jämförelseindexet. Det som 

även kan konstateras är att fonden Fourton Fokus Finland har högst aktiv risk, vilket 

betyder att dess avkastning avviker mest från jämförelseindexets avkastning. Den här 

fonden har därför en hög grad av aktiv förvaltning. 

Resultatet visar att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan aktiv risk 

och Sharpe- och Treynorkvoten under tidsperioden 2004‒2013. Under de fyra senaste 

åren, 2010‒2013, finns det även ett negativt samband mellan aktiv risk och Jensens alfa. 

Dock har förvaltnings- och förvarsavgifter samt TER-tal ingen signifikant inverkan på 

de olika prestationsmåtten. 
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9 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att undersöka om aktivt förvaltade fonder har presterat 

bättre än passivt förvaltade fonder på den finländska marknaden under tidsperioden 

2004–2013. Även graden av aktiv fondförvaltning samt fondkostnader har undersökts, 

samt huruvida dessa har någon inverkan på den riskjusterade avkastningen. I 

undersökningen ingick dagliga och månatliga avkastningar för 42 finländska 

aktiefonder, som främst investerar i inhemska aktier. Både fonder som har överlevt hela 

undersökningsperioden och fonder som har fusionerats eller helt avregistrerats har 

inkluderats i studien. På det här sättet har risken för ”survivorship bias” undvikts. 

Aktiefondernas prestationer jämfördes med avkastningsindexet OMX Helsingfors Cap.  

För att undersöka fondernas prestationer användes riskjusterade prestationsmått såsom 

Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. Sambandet mellan riskjusterade 

prestationsmått och aktiv risk samt fondkostnader undersöktes med hjälp av multipla 

regressionsanalyser. Den aktiva risken användes som ett mått på graden av aktiv 

fondförvaltning. 

På den finländska marknaden har flera studier visat att aktivt förvaltade fonder presterar 

sämre än sina jämförelseindex, bland annat studier av Liljeblom och Löflund (2000), 

Korpela och Puttonen (2006) och Aalto (2009). Resultatet av den här undersökningen 

visade att majoriteten av aktiefonderna har underpresterat jämförelseindexet OMX 

Helsingfors Cap GI, vilket stämmer överens med de tidigare studierna. Marknaden kan 

därför anses vara effektiv, eftersom en passiv förvaltningsstrategi är mer lönsam än en 

aktiv. Resultatet visade att fonden Sparbanken Småföretag har presterat bäst under 

tidsperioden, med ett månatligt alfavärde på 0,74 %. Aktiefonden Taaleri Finland Value 

hade däremot signifikant underpresterat jämförelseindexet. Det som dock behöver 

påpekas är att Sparbanken Småföretag grundades först år 2011, och har därför endast 

funnits på marknaden i tre år. Likaså gäller för fonden Taaleri Finland Value som 

grundades år 2010 och har hittills existerat i fyra år. 

Seligson & CO OMX Helsingfors 25 hade den högsta årliga genomsnittliga aktiva 

risken av alla aktiefonder, vilket betyder att dess avkastning varierar mest från 

jämförelseindexets avkastning. En möjlig förklaring till resultatet är dock att 

aktiefonden har som målsättning att följa avkastningen för aktieindexet OMX 
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Helsingfors 25, istället för avkastningsindexet OMX Helsingfors Cap. En annan 

aktiefond som hade en hög aktiv risk var Fourton Fokus Finland. Den här fonden kan 

således anses vara den mest aktivt förvaltade fonden, med tanke på att dess 

jämförelseindex verkligen är OMX Helsingfors Cap GI. Lägst aktiv risk har fonden OP-

Delta, vilket betyder att den har en låg grad av aktiv förvaltning. Den här fonden är 

därför inte det mest optimala investeringsalternativet, ifall investeraren vill satsa på en 

aktivt förvaltad fond. 

Resultatet av studien visade även att det fanns ett statistiskt signifikant negativt 

samband mellan aktiv risk och prestationsmåtten Sharpe- och Treynorkvoten under 

tidsperioden 2004‒2013. Det fanns även ett negativt samband mellan aktiv risk och 

Jensens alfa år 2010 till 2013. Detta innebär att ju högre grad av aktiv förvaltning en 

fond har, desto sämre verkar den prestera. Slutsatsen blir därför att det borde vara 

lönsammare för investerare att satsa på en passiv förvaltningsstrategi. Det som även 

kunde konstateras av resultatet är att förvaltnings- och förvarsavgifter samt TER-tal har 

ingen signifikant inverkan på de olika prestationsmåtten. 

Ett förslag till vidare forskning inom ämnet är att både använda aktiv risk och aktiv 

andel (eng. active share) för att mäta graden av aktiv fondförvaltning. Petajisto (2013) 

hävdade att båda metoderna behöver användas för att få en fullständig bild av den aktiva 

förvaltningen. Med hjälp av aktiv andel går det att undersöka en fonds verkliga innehav 

och sedan jämföra dem med jämförelseindexets innehav. Metoden kan alltså fungera 

som ett mått på förvaltarens skicklighet att välja lönsamma värdepapper. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att använda fler jämförelseindex. Den här 

studien har enbart använt ett jämförelseindex, vilket kan ge ett missvisande resultat av 

bland annat aktiv risk. Eftersom aktiv risk mäter hur mycket en fonds avkastning 

varierar från jämförelseindexets avkastning, skulle det möjligtvis ge ett mer tillförlitligt 

resultat att använda det index som fonden ifråga har angett som sitt jämförelseindex. 

Studien skulle också kunna utvidgas genom att inkludera andra fondtyper, till exempel 

blandfonder och räntefonder. 
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Bilaga 1 Fonder som ingår i undersökningen 

Aktiefond Jämförelseindex Aktiefond Jämförelseindex 

Aktia Capital OMXH Cap GI ODIN Finland OMXH Cap GI 

Alfred Berg Finland OMXH Cap GI OP-Delta OMXH Cap GI 

Alfred Berg Small Cap Finland Carnegie Small Cap Finland OP-Finland Småföretag Carnegie Small CSX Return Finland 

Arvo Finland Value OMXH Cap GI OP-Finland Värde OMXH Cap GI 

Danske Invest Finland Aktie OMXH Cap GI OP-Focus OMXH Cap GI 

Danske Invest Finland Dividend OMXH Cap GI POP Finland OMXH Cap GI 

Danske Invest Finland Samfundsaktie OMXH Cap GI SEB Gyllenberg Finlandia OMXH Cap GI 

Danske Invest Finland Småföretag Carnegie Small Cap Finland SEB Gyllenberg Small Firm Carnegie Small Cap Finland 

eQ Finland OMXH Cap GI Seligson & Co Finland Indexfond OMX GES Finland Sustainability 

eQ Finland Småbolag Inget officiellt jämförelseindex Seligson & Co OMX H:fors 25 OMXH25 

eQ Suomiliiga  Inget officiellt jämförelseindex Seligson & Co Phoebus OMXH Cap GI 

Evli Finland Select OMXH Cap GI Sparbanken Finland OMXH Cap GI 

Evli Finland Småbolag Carnegie Small CSX Return Finland Sparbanken Småföretag Carnegie Small Cap Finland 

FIM Fenno OMXH Benchmark (tr) Taaleri Finland Value OMXH Cap GI 

Fondita Equity Spice OMXH Cap GI UB PF Finland Inget officiellt jämförelseindex 

Fourton Fokus Finland OMXH Cap GI XACT OMXH25 OMXH25 

Handelsbanken Finland OMXH Cap GI Ålandsbanken Finland Value OMXH Cap GI 

LokalTapiola Finland OMXH Cap GI 

  Nordea 1 - Finnish Equity Fund OMXH Cap GI 

  Nordea Fennia Plus OMXH Cap GI 

  Nordea Finland OMXH Cap GI 

  Nordea Finland 130/30 OMXH Cap GI 

  Nordea Finland Indexfond OMXH Benchmark Cap 

  Nordea Finland Småbolag Carnegie Small CSX Return Finland 

  Nordea Pro Finland OMXH Cap GI     
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Bilaga 2 Fonder med ett högre genomsnittligt Sharpevärde än 

jämförelseindexet 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medel 

Aktia Capital 1,61 2,11 1,42 0,23 -2,57 1,84 1,41 -1,37 0,87 2,33 0,79 

Danske Inv. Finland Samf.aktie 1,53 1,80 1,68 0,16 -2,47 1,36 1,33 -1,29 0,93 2,48 0,75 

Evli Finland Småbolag 1,84 1,93 1,56 0,66 -2,56 1,37 1,26 -1,37 0,52 2,35 0,76 

Fondita Equity Spice 1,46 2,08 1,58 0,09 -2,52 2,00 1,36 -1,27 1,09 1,91 0,78 

Handelsbanken Finland 1,50 1,97 1,62 0,31 -2,59 1,21 1,40 -1,54 0,97 2,40 0,73 

Nordea Pro Finland 1,98 2,08 1,59 0,34 -2,57 1,42 1,23 -1,54 0,71 2,24 0,75 

ODIN Finland 1,24 1,95 1,93 -0,58 -1,93 1,12 1,19 -1,78 0,57 3,80 0,75 

POP Finland 

 

2,11 1,40 0,23 -2,46 1,83 1,42 -1,37 0,87 2,34 0,71 

SEB Gyllenberg Finlandia 1,49 2,47 1,50 0,51 -2,52 1,17 1,32 -1,50 0,84 2,04 0,73 

Seligson & Co Phoebus 1,66 1,67 1,55 -0,62 -2,85 1,64 1,75 -0,56 1,00 1,98 0,72 

Sparbanken Småföretag 

       

-0,39 0,75 2,56 0,97 

UB PF Finland 1,86 2,52 1,67 0,33 -2,67 1,03 1,45 -1,36 0,78 2,33 0,79 

OMX H:fors Cap GI 1,72 2,18 1,62 0,26 -2,76 1,19 1,45 -1,66 0,80 2,33 0,71 

Antal fonder som presterat                       

bättre (+) / sämre (-) än +3 +2 +4 +5 +10 +8 +2 +11 +7 +8 

 
OMX H:fors Cap GI -7 -9 -7 -6 -1 -3 -9 -1 -5 -4   

Undersökningsperiod: 2004–2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 
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Bilaga 3 Fonder med ett lägre genomsnittligt Sharpevärde än 

jämförelseindexet 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medel 

Alfred Berg Finland 1,56 1,93 1,65 0,54 -2,53 1,63 1,08 -1,73 0,25 2,26 0,67 

Alfred Berg Small Cap Finland 1,31 1,44 1,17 0,91 -2,56 2,82 1,01 -1,81 0,08 1,24 0,56 

Arvo Finland Value 

  

1,43 -1,11 -2,22 1,36 0,96 -1,34 0,92 2,45 0,31 

Danske Inv. Finland Småföretag 1,04 1,65 1,13 -0,10 -2,62 2,06 1,03 -1,47 0,78 2,57 0,61 

Danske Inv. Finland Aktie 1,43 1,74 1,62 0,13 -2,51 1,30 1,22 -1,39 0,99 2,18 0,67 

Danske Inv. Finland Dividend 1,84 1,78 1,26 0,21 -2,69 1,57 1,20 -1,51 0,95 2,04 0,67 

eQ Finland 

   

-0,94 -2,85 1,28 1,53 -1,55 0,65 1,59 -0,04 

eQ Finland Småbolag 

  

1,48 -0,36 -2,09 

     

-0,32 

eQ Suomiliiga  

  

0,93 0,17 -2,40 2,35 1,27 -1,61 0,80 1,05 0,32 

Evli Finland Select 1,27 2,55 1,39 0,62 -2,88 1,46 1,11 -1,67 0,55 2,04 0,64 

FIM Fenno 1,50 1,61 1,36 -0,15 -2,92 1,69 1,11 -1,71 0,76 2,14 0,54 

Fourton Fokus Finland 

     

0,73 1,30 -1,98 0,37 1,73 0,43 

LokalTapiola Finland 

  

1,87 0,37 -3,11 1,97 1,21 -1,96 1,05 2,15 0,44 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund 1,45 1,66 1,01 0,47 -2,96 0,69 

    

0,39 

Nordea Fennia Plus 1,88 1,71 1,26 0,31 -2,73 -0,54 

    

0,32 

Nordea Finland 1,80 1,95 1,51 0,45 -2,68 1,45 1,24 -1,57 0,67 2,14 0,70 

Nordea Finland 130/30 

    

-2,34 1,55 1,21 -1,53 0,78 1,14 0,13 

Nordea Finland Indexfond 

    

-1,94 1,21 1,49 -1,49 0,98 2,26 0,42 

Nordea Finland småbolag 

       

-1,35 0,72 1,96 0,44 

OP-Delta 1,62 1,73 1,56 0,16 -2,57 1,12 1,02 -1,71 0,83 2,35 0,61 

OP-Finland Värde 2,31 1,76 1,42 -1,09 -2,49 1,15 1,30 -1,85 0,67 2,49 0,57 

OP-Focus 1,68 1,57 1,35 0,24 -2,47 1,08 1,17 -1,65 1,00 2,44 0,64 

OP-Finland Småföretag 1,65 1,57 0,88 -0,08 -2,78 2,33 0,78 -1,61 0,65 2,50 0,59 

SEB Gyllenberg Small Firm 0,99 2,89 1,19 -0,21 -2,76 2,31 1,17 -1,66 0,63 1,33 0,59 

Seligson & Co OMX H:fors 25 1,29 0,68 0,97 -0,06 -2,62 0,89 1,35 -1,63 0,40 1,64 0,29 

Seligson & Co Finland Indexf. 1,81 1,57 1,47 0,03 -2,53 1,18 1,53 -1,49 0,79 1,99 0,63 

Sparbanken Finland 2,22 1,70 1,58 0,13 -2,60 1,34 1,13 -1,80 0,76 2,49 0,70 

Taaleri Finland Value 

      

0,76 -1,68 0,45 1,25 0,20 

XACT OMXH25 

  

0,14 -0,12 -2,68 

     

-0,89 

Ålandsbanken Finland Value 

   

-1,26 -2,92 1,46 1,36 -1,78 0,50 1,84 -0,12 

OMX H:fors Cap GI 1,72 2,18 1,62 0,26 -2,76 1,19 1,45 -1,66 0,80 2,33 0,71 

Antal fonder som presterat                       

bättre (+) / sämre (-) än +7 +2 +3 +7 +20 +18 +3 +15 +8 +7 

 
OMX H:fors Cap GI -11 -16 -20 -18 -7 -8 -22 -11 -18 -19   

Undersökningsperiod: 2004–2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 
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Bilaga 4 Fonder med ett högre genomsnittligt Treynorvärde än 

jämförelseindexet 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medel 

Aktia Capital 0,17 0,27 0,21 0,03 -0,66 0,57 0,25 -0,27 0,16 0,29 0,10 

Alfred Berg Finland 0,16 0,25 0,24 0,08 -0,66 0,49 0,19 -0,32 0,05 0,27 0,07 

Alfred Berg Small Cap Finland 0,16 0,19 0,19 0,16 -0,70 0,92 0,18 -0,36 0,02 0,19 0,09 

Danske Inv- Finland Småföretag 0,14 0,22 0,18 -0,02 -0,71 0,72 0,19 -0,29 0,16 0,38 0,10 

Danske Inv. Finland Aktie 0,15 0,23 0,24 0,02 -0,64 0,39 0,21 -0,28 0,18 0,26 0,08 

Danske Inv. Finland Dividend 0,19 0,23 0,19 0,03 -0,69 0,48 0,21 -0,30 0,17 0,27 0,08 

Danske Inv. Finland Samf.aktie 0,16 0,23 0,25 0,02 -0,63 0,41 0,23 -0,26 0,17 0,29 0,09 

Evli Finland Select 0,13 0,33 0,21 0,09 -0,73 0,45 0,20 -0,31 0,10 0,26 0,07 

Evli Finland Småbolag 0,19 0,25 0,23 0,09 -0,65 0,42 0,22 -0,27 0,10 0,38 0,10 

FIM Fenno 0,19 0,21 0,20 -0,02 -0,76 0,54 0,20 -0,33 0,14 0,31 0,07 

Fondita Equity Spice 0,16 0,27 0,25 0,01 -0,67 0,62 0,25 -0,25 0,22 0,27 0,11 

Fourton Fokus Finland 

     

0,23 0,24 -0,41 0,07 0,24 0,08 

Handelsbanken Finland 0,16 0,25 0,23 0,04 -0,65 0,37 0,25 -0,29 0,17 0,29 0,08 

Nordea Pro Finland 0,20 0,27 0,23 0,05 -0,64 0,43 0,22 -0,28 0,12 0,27 0,09 

Nordea Finland 0,19 0,25 0,22 0,06 -0,68 0,44 0,22 -0,29 0,12 0,26 0,08 

Nordea Finland Indexfond 

    

-0,16 0,37 0,26 -0,27 0,17 0,27 0,11 

ODIN Finland 0,16 0,26 0,31 -0,09 -0,60 0,38 0,22 -0,35 0,11 0,51 0,09 

OP-Focus 0,17 0,20 0,20 0,03 -0,62 0,33 0,20 -0,31 0,18 0,29 0,07 

OP-Finland Småföretag 0,20 0,20 0,14 -0,01 -0,78 0,77 0,14 -0,32 0,13 0,33 0,08 

POP Finland 

 

0,48 0,21 0,03 -0,63 0,57 0,25 -0,27 0,16 0,29 0,12 

SEB Gyllenberg Finlandia 0,20 0,45 0,22 0,07 -0,63 0,35 0,23 -0,29 0,15 0,24 0,10 

SEB Gyllenberg Small Firm 0,15 0,53 0,19 -0,03 -0,74 0,78 0,21 -0,33 0,12 0,19 0,11 

Seligson & Co Phoebus 0,23 0,22 0,28 -0,09 -0,80 0,54 0,35 -0,14 0,20 0,29 0,11 

Seligson & Co Finland Indexf. 0,19 0,20 0,21 0,00 -0,64 0,35 0,27 -0,28 0,14 0,24 0,07 

Sparbanken Finland 0,29 0,23 0,23 0,02 -0,69 0,41 0,20 -0,33 0,13 0,30 0,08 

Sparbanken Småföretag 

       

-0,08 0,14 0,33 0,13 

UB PF Finland 0,22 0,33 0,24 0,05 -0,68 0,31 0,26 -0,26 0,14 0,28 0,09 

OMX H:fors Cap GI 0,17 0,27 0,23 0,04 -0,69 0,36 0,25 -0,30 0,14 0,27 0,07 

Antal fonder som presterat                       

bättre (+) / sämre (-) än +13 +8 +11 +9 +18 +21 +8 +17 +16 +19 

 
OMX H:fors Cap GI -10 -16 -13 -15 -7 -5 -18 -10 -11 -8   

Undersökningsperiod: 2004–2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 
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Bilaga 5 Fonder med ett lägre genomsnittligt Treynorvärde än 

jämförelseindexet 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medel 

Arvo Finland Value 

  

0,21 -0,16 -0,62 0,44 0,17 -0,28 0,17 0,30 0,03 

eQ Finland 

   

-0,13 -0,71 0,38 0,27 -0,29 0,12 0,22 -0,02 

eQ Finland Småbolag 

  

0,25 -0,06 -0,63 

     

-0,14 

eQ Suomiliiga  

  

0,08 0,03 -0,63 0,78 0,23 -0,32 0,14 0,04 0,04 

LokalTapiola Finland 

  

0,14 0,05 -0,80 0,61 0,21 -0,38 0,19 0,26 0,04 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund 0,17 0,22 0,15 0,07 -0,78 0,28 

    

0,02 

Nordea Fennia Plus 0,20 0,23 0,19 0,05 -0,69 -0,13 

    

-0,03 

Nordea Finland 130/30 

    

-0,62 0,47 0,21 -0,29 0,14 0,15 0,01 

Nordea Finland småbolag 

       

-0,26 0,14 0,28 0,05 

OP-Delta 0,17 0,22 0,23 0,02 -0,65 0,34 0,18 -0,31 0,15 0,28 0,06 

OP-Finland Värde 0,30 0,24 0,21 -0,15 -0,67 0,36 0,23 -0,34 0,12 0,30 0,06 

Seligson & Co OMX H:fors 25 0,14 0,17 0,20 -0,01 -0,73 0,28 0,25 -0,35 0,07 0,22 0,03 

Taaleri Finland Value 

      

0,13 -0,32 0,08 0,18 0,02 

XACT OMXH25 

  

0,02 -0,02 -0,79 

     

-0,26 

Ålandsbanken Finland Value 

   

-0,21 -0,75 0,44 0,24 -0,33 0,09 0,24 -0,04 

OMX H:fors Cap GI 0,17 0,27 0,23 0,04 -0,69 0,36 0,25 -0,30 0,14 0,27 0,07 

Antal fonder som presterat                       

bättre (+) / sämre (-) än +4 +0 +2 +3 +7 +7 +2 +4 +6 +4 

 
OMX H:fors Cap GI -1 -5 -8 -9 -6 -4 -8 -7 -5 -7   

Undersökningsperiod: 2004–2013. Grunddata består av månatliga stängningskurser, vilka sedan har 

kalkylerats om till årliga avkastningar. Datakälla: Bloombergs databas & Thomson Reuters Datastream. 

 

 

 

 

 

 


