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Sammandrag:  

Syftet med undersökningen är att undersöka vilken typ av fondförvaltning, aktiv eller passiv, 

som är mera effektiv på den finländska fondmarknaden under tidsperioden 1999-2009. 

Fonderna kommer även att undersökas i såväl hög- som lågkonjunkturer. Undersökningen 

utförs med hjälp av riskjusterade prestationsmått utarbetade av Treynor (1965), Sharpe (1966) 

och Jensen (1968) och omfattar totalt 180 finländska aktiefonder som placerar sina tillgångar 

på den finländska, nordiska, europeiska och nordamerikanska marknaden. Paneldatan omfattar 

samtliga fonder som varit aktiva under tidsperioden och är således fri från överlevnads bias. 

Vidare undersöks om finländska fondförvaltare kan skapa ett mervärde för fondandelsägarna 

med att köpa och sälja värdepapper vid rätt tidpunkt med hjälp av metoder av Treynor och 

Mazuy (1966) och Henriksson och Merton (1981). Samtliga fonder jämförs gentemot två olika 

jämförelseindex som båda motsvarar fondens placeringsstil.    

Resultatet visar att finländska aktiefonder i genomsnitt inte presterar bättre än sina 

jämförelseindex efter att fondernas avgifter har reducerats. De flesta aktiefonder förevisar 

negativa icke-signifikanta alfavärden. Finländska fondförvaltare visar sig även prestera ett 

bättre resultat i hausse marknader än i baisse marknader. Vidare visar största delen av fonderna 

tecken på negativ market timing vilket innebär att fondförvaltarna i genomsnitt inte lyckats 

skapa ett mervärde för investerarna med att aktivt köpa och sälja värdepapper. Således har den 

passiva fondförvaltningen ett övertag jämfört med den aktiva vilket innebär att finländska 

investerare maximerar sin vinst med att investera i  marknadsportföljen eller passivt förvaltade 

indexfonder. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning inom området. 
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1 INLEDNING 

Portföljförvaltning baserar sig på tillförseende av avkastning och hantering av risk för 

att uppnå mål för investerare. I praktiken mäts målen för investerare via en måttstock, 

vilken vanligtvis består av ett index eller en kombination av olika index (Stotz 2005). 

Placeringsfonder har varit en av de mest framgångsrika finansiella innovationerna under 

de senaste decennierna. Investerare köper andelar i aktiefonder och diversifierar sålunda 

sin portfölj vilket vanligtvis kan vara svårt för en ensam investerare. Aktiefonder 

erhåller tillgångar via försäljning av kapital till investerare och kapitalet används för 

värdepappersinvesteringar. Fördelarna med aktiefonder är diversifiering till låga 

kostnader samt professionell portföljförvaltning.  

I dagens läge existerar det en internationell fondindustri som förser investerare med 

information och hjälper dessa att välja mellan tusentals tillgängliga placeringsfonder. 

Fondindustrin baserar sig på antagandet att vissa fondförvaltare besitter signifikant 

information och denna information återupprepas vilket tillåter fondförvaltare att 

förutspå framtida avkastningar baserat på historiska avkastningar och anpassa 

marknaden (Bollen och Busse 2005).  

Det finns två olika metoder av fondförvaltning: aktiv och passiv. Passiv fondförvaltning 

utformar en replik av indexets prestation via anskaffning av värdepapper som motsvarar 

vikterna i själva indexet, dvs. skapar en indexfond som följer värdepappren i indexet 

enligt deras vikter (Goetzmann och Massa 2003). I aktivt förvaltade fonder försöker 

fondförvaltarna prestera bättre än indexet med att finna över- och undervärderade 

tillgångar på marknaden. Investerare i aktivt förvaltade fonder kan sägas köpa 

information som ger denna överlägsna avkastningar. Ifall överlägsna avkastningar inte 

kan uppnås via denna information är passiv förvaltning eller indexering ett effektivare 

sätt att förvalta fondens tillgångar (Engström 2003).  

Det har debatterats intensivt om aktiv och passiv fondförvaltning inom den finansiella 

litteraturen. Å ena sidan har investeringsbanker och fondbolag hundratals anställda 

portföljförvaltare med uppgift att förvalta aktiva portföljer, vilket indikerar att det torde 

finnas en fördel att investera i aktivt förvaltade fonder. Exempelvis visar Elton, Gruber 

och Blake (1996a) att deras aktivt förvaltade portfölj med höga alfavärden presterar 

bättre än Vanguard S&P 500 indexfonden under tidsperioden 1981-1993. Å andra sidan 
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existerar bevis för en passiv fondförvaltning. Bogle (2002) bevisar i sin undersökning 

att indexfonder presterar bättre än aktivt förvaltade fonder i åtta av nio 

investeringskategorier. Bogle (2002) hävdar också att en indexfond har en signifikant 

fördel över den aktivt förvaltade fonden tack vare reducerade förvaltningskostnader, 

mäklararvoden, försäljningsavgifter och skattefördelar. I en undersökning gjord av 

CDA/Wiesenberger, ett bolag som följer upp aktiefonders prestation, framkommer att 

aktivt och passivt förvaltade fonder presterar ett jämlikt resultat mellan åren 1978 och 

1998 där aktiva fonder presenterar en årlig avkastning på 15,66 % jämfört med passiva 

på 15,25 % (”The Debate Continues...” 1999). 

I jämförelsen mellan aktivt förvaltade aktiefonder och indexfonder framställs den 

sistnämnda som företrädare för passivt förvaltade fonder eftersom fondförvaltarna inte 

behöver fatta beslut angående val av värdepapper utan enbart följer index. Emellertid 

kan det debatteras om alla indexfonder kan framhävas som passiva eftersom aktieindex 

även kan förvaltas på olika sätt. Sharpe (1991) stöder denna teori och anser att passiva 

fondförvaltare förvaltar samtliga värdepapper på en specifik marknad i proportion till 

marknadens totala värde av dessa värdepapper. Sharpe definierar vidsare en aktiv 

förvaltare som en som inte är passiv.  

Denna avhandling undersöker om aktivt förvaltade finländska fonder har en 

överavkastning gentemot dess jämförelseindex. Vidare undersöks om fondförvaltarna 

besitter skicklighet att tidsanpassa marknaden. För att mäta fondernas riskjusterade 

avkastning kommer metoder utarbetade av Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen 

(1968) att användas. Vidare kommer även modeller av Treynor och Mazuy (1966) samt 

Henriksson och Merton (1981) att identifiera om fondförvaltarna kan tidsanpassa 

marknaden. Månatliga avkastningar för 180 finländska aktiefonder som placerar sina 

tillgångar på den finländska, europeiska och nordamerikanska marknaden kommer att 

ingå i undersökningen under perioden 1999-2009. Även indexfonder ingår i 

undersökningen. Undersökningsperioden omfattar även subperioder som kategoriseras 

av såväl upp- som nedgångar på marknaden. Materialet innehåller såväl överlevande 

som fusionerade och avregistrerade fonder och är således fri från överlevnads bias.  

Resultatet visar att finländska aktiefonder i genomsnitt inte presterar bättre än sina 

jämförelseindex efter att fondernas avgifter har reducerats. Vidare visar största delen av 

fonderna tecken på negativ market timing vilket innebär att fondförvaltarna i genomsnitt 
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inte lyckats skapa ett mervärde för investerarna med att intensivt köpa och sälja 

värdepapper. Således har den passiva fondförvaltningen ett övertag jämfört med den 

aktiva och finländska investerare maximerar sin vinst med att investera i 

marknadsportföljen eller passivt förvaltade indexfonder. 

1.1 Problemområde 

Aktiv och passiv fondförvaltning är två till sättet olika förvaltningsmetoder som båda 

strävar efter en maximal avkastning med tanke på marknadsläget. Aktivt förvaltade 

fonder förvaltar flera miljarder euro i tillgångar samt inkasserar miljoner i 

förvaltningsavgifter. Ett flertal experter hävdar att investerare borde placera sina 

tillgångar i passivt förvaltade indexfonder som kännetecknas av låga kostnader. Trots 

den senaste tidens tillväxt av indexfonder förvaltas största delen av placeringsfonderna 

av aktiva fondförvaltare. För fondförvaltarna för aktiva fonder gäller det att uppnå en 

tillräckligt hög avkastning för att täcka fondens kostnader som uppkommer i samband 

med interna transaktioner och således prestera ett bättre resultat än den passivt 

förvaltade marknadsporföljen eller indexfonden. Aktiva fonders höga kostnader brukar 

enligt tidigare forskning reducera investerarens avkastning med cirka 2 % per annum 

och fondförvaltarna har således ett svårare utgångsläge att besegra index. För att skapa 

det största möjliga långsiktiga värdet för andelsägarna i placeringsfonderna gäller det 

för fondförvaltarna att finna under- och övervärderade värdepapper vid rätt tidpunkt 

vilket i sig utgör en stor utmaning. I debatten om vilken förvaltningsmetod som är att 

föredra, ställs ofta frågorna om aktiva fondförvaltare är värda sina höga kostnader samt 

om investerare skall undvika aktivt förvaltade fonder. Ifall den aktiva fondförvaltningen 

visar sig avkasta bättre än den passiva bryter detta antagande mot hypotesen om 

effektiva marknader och marknaden är således ineffektiv.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av fondförvaltning, aktiv eller passiv, 

som efter riskjusterad avkastning är mera effektiv på den finländska marknaden under 

tidsperioden 1999-2009. Vidare undersöks om fondförvaltarna skapar ett mervärde med 

att köpa och sälja värdepapper vid rätt tidpunkt.  
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1.3 Omfattning 

Denna studie jämför månatliga avkastningar för 180 aktiefonder med fondernas 

jämförelseindex under tidsperioden 1.1 1999 - 31.6 2009 för att således jämföra om en 

aktiv förvaltningsstrategi avkastningsmässigt är effektivare än en passiv 

förvaltningsstrategi. Tidsperioden kommer ytterligare att delas in i subperioder för att 

ge undersökningen en större omfattning. Studien kommer endast att omfatta aktiefonder 

som emitteras av finländska fondbolag eller banker. Vidare behandlas inte fonder som 

placerar sina tillgångar inom specifika branscher såsom skogsindustrin och 

informationsteknologin. Eventuella skatter kommer inte att ingå i undersökningen. 

Hypotesen om effektiva marknader behandlas tack vare dess relevans och stöd för 

passiv fondförvaltning.  

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet ger kapitel två en överblick av den finländska 

fondmarknaden. Kapitel tre förklarar innebörden med passiv och aktiv 

portföljförvaltning och övergår sedan till en kort beskrivning av hypotesen om effektiva 

marknader. Det fjärde kapitlet presenterar och sammanfattar tidigare forskning inom 

amerikanska, internationella och finländska studier. Kapitel fem presenterar 

undersökningens metoder. Kapitel sex presenterar datamaterialet. I kapitel sju 

presenteras undersökningens resultat. Kapitel åtta sammanfattar arbetet och resultaten 

diskuteras. Förslag för vidare forskning föreslås.   
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2 DEN FINLÄNDSKA FONDMARKNADEN 

Den finländska fondmarknaden har utvecklats i ett relativt sent skede jämfört med den 

internationella. Lagen som möjliggör placeringsfonder stiftades 1987 jämfört med USA 

och Sverige där fonder instiftats på 1920- respektive 1950-talet. I slutet av 1990 hade 

endast tretton placeringsfonder registrerats med ett knappt fondkapital. Efter den 

positiva kursutvecklingen hösten 1992 har antalet fonder och fondkapitalet vuxit och i 

dagens läge finns det 1077 olika fonder tillgängliga för placerare. Av fonderna placerar 

ungefär 700 i aktier. Registrerade placeringsfonder i Finland hade totalt 76 374 

andelsägare i juli 1997 och har under senaste decenniet ökat till 2 miljoner i maj 2009. 

Eftersom många äger flera aktiefonder torde det totala antalet fondplacerare vara cirka 

800 000. (Suomen Sijoitustutkimus Oy 2009)  

Den finländska fondmarknaden har under det senaste decenniet i stort sätt tagit jämna 

steg med de allmänna hög- och lågkonjunkturerna inom finansmarknaderna. Detta 

framkommer i figur 1 som beskriver MSCI-Finland indexets utveckling i euro
1
 jämfört 

med MSCI-World och MSCI Europe för tidsperioden 1.12.1998 - 1.6.2009. Den största 

skillnaden omfattar MSCI-Finlands tidiga positiva utveckling tack vare Nokias positiva 

framfart samt aktiens omfattande vikt i själva indexet. 

 

 

                                                 
1
 Källa: MSCI Barra 
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Figur 1: MSCI Finland-Index jämfört med MSCI-World och MSCI-Europe 

Den ökade mängden sparmedel hos det finländska folket har gett upphov till en högre 

efterfrågan på alternativa placeringsmedel till tidsbundna depositioner och direkta 

aktieinnehav. Orsaken till den kraftiga tillväxten hänför sig till de fördelar som 

placeringsfonder har gentemot övriga placeringsformer. Placeringsfonderna förvaltas av 

professionella fondförvaltare och investeraren behöver således inte besitta kunskap om 

värdepappersmarknaden. Fonderna är dessutom enkelt realiserbara. Fondsparande 

lämpar sig även för internationell och branschmässig diversifiering till relativt låga 

kostnader. Liberaliseringen av den finansiella marknaden och förändringarna i 

lagstiftningen om placeringsfonder gav upphov till ökad konkurrens och antalet fonder 

har ökat konstant. Fastän fondsparande har ökat i popularitet är det totala investerade 

fondkapitalet i Finland ännu på en låg nivå sett ur ett internationellt perspektiv.  

I dagens läge är den finska fondmarknaden en av de mindre aktörerna på den europeiska 

fondmarknaden. Detta framkommer i en rapport publicerad av  European Fund and 

Asset Management Association (EFAMA) i mars 2009 enligt vilken Finland befinner 

sig på fjortonde plats med en marknadsandel på 0,70 procent (40,5 miljarder euro). 

Luxemburg har den största fondmarknaden i Europa med en andel på 25.4 % (1 526,6 

miljarder euro) följt av Frankrike 21.6 % (1 301,4 miljarder euro) och Tyskland 15.0 % 

(902,5 miljarder euro). År 1998 uppgick det totala finska fondkapitalet till knappa 4,9 

miljoner euro och har sedan dess stigit till 43,093 miljarder euro (per 30.4.2009). Som 

mest har det finländska fondkapitalet uppnått en nivå på 66 miljarder euro i början av 

2007. De tre största fondbolagen redovisade följande fondkapital; Nordea Fondbolag 

Finland Ab 10,047 miljarder euro, OP Fondbolag Ab 9,615 miljarder euro och Sampo 

Fondbolag Ab 7,641 miljarder euro.
2 

(Finansinspektionen 2009). Den finländska 

fondmarknaden kännetecknas av tre stora aktörer som har de största 

marknadsandelarna. Nordea Fondbolag Finland Ab (23.3 %), OP Fondbolag Ab (22.3 

%) och Sampo Fondbolag Ab (17.7 %) har ca 63 % av hela den finska fondmarknaden.
3
 

Aktiefonderna och de långa räntefonderna har den största andelen av den finska 

fondmarknaden, där båda har en andel på 29 %. De följs av korta räntefonder och 

market timing fonder med 26 % respektive 12 % andelar. Övriga kategorier har en 

marknadsandel på 4 %. (Suomen Sijoitustutkimus OY, 2009).  

                                                 
2
 Se bilaga 1 

3
 Se bilaga 2 
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Herfindal-Hirschman-indexet (HHI)
4
 beskriver den finländska fondmarknaden som 

måttligt konkurrerande och en marknad med en måttlig koncentration av aktörer. Den 

finländska marknaden innehar HHI-talet 1515,20
5
 vilket går under gränsen för en stark 

koncentrerad och konkurrerad marknad (1800). (Justitiedepartementet, Förenta Staterna, 

2008.)  

Enligt Korkeamäki och Smythe (2004) kännetecknas den finländska fondmarknaden av 

goda testmöjligheter för marknadstillväxt, fondernas utgifter samt avkastningar på 

utländska marknader. Eftersom den finländska fondmarknaden är ung till sin karaktär 

möjliggör detta en undersökning av huruvida en hastig utvecklingsmarknad är på väg att 

bli mera konkurrenskraftig med tiden. Dessutom är den finländska fondmarknaden, till 

skillnad från den amerikanska, bankdominerad, vilket innebär att ca 40 % av de 

finländska finansiella tillgångarna ligger på sparkonton och bankerna innehar en 

huvudroll vid utfärdandet och förmedlandet av placeringsfonder. Fondmarknaden i 

Finland har även varit underutvecklad. Detta framkommer i en undersökning gjord av 

Fondbolagens Europeiska Intresseorganisation (FEFSI) under tidsperioden 1996-2000. I 

undersökningen som omfattar 16 europeiska länder framkommer att den finska 

fondmarknaden förevisar den högsta kumulativa tillväxten på 71 procent. Enligt 

författarna har finländska aktie- och blandfonder högre utgifter än sina internationella 

motsvarigheter. Detta beror på att den finska fondmarknaden är mindre utvecklad och 

kostnaderna är därför högre. Vidare invänder författarna att registrerade finska 

blandfonder har lägre riskjusterad avkastning än blandfonder som är registrerade 

internationellt.  

Produktutvecklingen på den finländska fondmarknaden har varit intensiv. I början av 

millenniumskiftet har nya fondtyper, exempelvis hedgefonder och indexfonder etablerat 

sig på den finska marknaden. Även när det gäller fondavgifterna i Finland har det skett 

en förändring. En förändring är prestationsbunda avgifter som har ökat bland aktivt 

förvaltade fonder. Aktiefonder som är registrerade i Finland som är distribuerade via 

banker har även högre avgifter än enskilda fondbolag. (Korpela och Puttonen 2005) 

                                                 
4
 HHI-indexet mäter en marknads koncentration och konkurrenskraftighet enligt ∑

N 
Si

2 
 där Si är 

fondbolagets marknadsandel och N är antalet bolag. 
5
 Se bilaga 3 
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Kasanen, Lipponen och Puttonen (2001) anser att den finländska fondmarknaden 

innehar en hög tillväxttakt eftersom antalet fonder på den nordamerikanska 

fondmarknaden har tredubblats och antalet tillgångar som förvaltats av professionella 

portföljförvaltare ökat under de senaste decennierna. Samma trend förväntas även i 

Finland. Denna teori stöder sig även på det faktum att den reella tillväxten av antalet 

fonder och förvaltat kapital ökat markant sedan introducerandet av de första 

placeringsfonderna.  

Otten och Schweitzer (2002) konstaterar i en undersökning att det låga intresset för 

aktiefonder i Europa jämfört med Nordamerika beror på en bristande efterfråga 

eftersom européer traditionsenligt har ett annat synsätt på aktier och i första hand 

föredrar direkta aktier framöver aktiefonder. Författarna nämner även bankernas starka 

ställning eftersom 53 % av placeringsfonder distribueras av banker i Europa. Finland 

starka bankdominerande ställning och unga fondmarknad passar bra in i denna 

beskrivning.  

Knuutila, Puttonen och Smythe (2007) indikerar att finländska bankkunder värderar 

bekvämlighet och varumärke framöver historisk fondavkastning eftersom finska 

bankfonder inte, till skillnad från nordamerikanska, har ett signifikant starkt samband 

mellan historisk avkastning och antalet stjärnor i Morningstars fondvärdering.  

Ekholm, Pasternack och Sandvall (2000) indikerar att specifika fondfamiljer på den 

finländska fondmarknaden antas ha en signifikant fördel som innovatörer vid 

uppbyggandet av en funktionerande organisation och därmed kan uppnå en överlägsen 

avkastning jämfört med övriga fonder. Enligt författarna kännetecknas den finländska 

fondmarknaden av en låg utvecklingsgrad där den kunniga arbetskraften dras till ett 

fåtal välkända fondfamiljer.  

Medelinvesteringen i Europa har enligt Engström (2003) under tidsperioden 1993-1998 

signifikant presterat bättre än medelinvesteringen i övriga världen. Den totala 

avkastningen, inklusive dividender, för MSCI- Europe index uppgick till 259 %. 

Samtliga aktiemarknader i Europa uppvisade en positiv totalavkastning  och den enda 

marknaden med en avkastning på under 100% var Österrike. Grekland, Irland, 

Nederländerna, Spanien, Sverige och Schweiz presterade alla en totalavkastning mellan 

350 % och 400 %. Den finländska aktiemarknaden var i en klass för sig och hade en 
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positiv totalavkastning på 1086 % under tidsperioden. Största orsaken till detta är  

Nokias gynnsamma utveckling.   

Den unga finländska fondmarknaden har uppvisat fortsatt tillväxt trots de senaste årens 

kraftiga nedgångar. Ökad konkurrens har gett upphov till mindre avgifter och privatägda 

bolag har på allvar börjat konkurrera om kunderna med de traditionsenliga bankerna. 

Antalet finländska placeringsfonder har ökat konstant och investerare har även tillgång 

till ett brett antal utländska fonder vilket har resulterat i förmånligare fondavgifter. Till 

skillnad från ett fåtal enskilda bolags onormala avkastningar har den finländska 

fondmarknaden utvecklats i enlighet med sina europeiska grannländer och utvecklats till 

en alltmer konkurrenskraftig marknad.   
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3 AKTIV OCH PASSIV FÖRVALTNING SAMT EFFEKTIVA 

MARKNADER 

Indexering anses av många vara en klok strategi eftersom värdepappersmarknaden visar 

sig vara synnerligen effektiv med att anpassa ny information (Malkiel 2003). Aktiva 

fondförvaltare anser att marknaden inte reflekterar all information och att 

överavkastningar är möjliga. En investerare kan således välja mellan aktiv och passiv 

portföljförvaltning enligt personlig uppfattning av marknadens effektivitet. Fastän den 

aktiva förvaltningen har en längre historia än den passiva har antalet indexfonder ökat 

under det senaste decenniet. Detta kapitel presenterar grundläggande teori angående de 

två förvaltningsmetoderna och deras exploatering. Kapitlet börjar med att grundligt 

definiera aktiv och passiv fondförvaltning för att sedan övergå till hypotesen om 

effektiva marknader.  

3.1 Aktiv fondförvaltning 

Valet av förvaltningsform och strategi har ett tydligt samband med portföljförvaltarens 

uppfattning om marknadens grad av effektivitet (Elton och Gruber 1997). En aktiv 

förvaltningsstrategi är att föredra ifall det existerar över- eller undervärderade tillgångar 

på marknaden, i övriga fall bör en passiv strategi tillämpas. Investerare köper 

fondandelar i aktivt förvaltade fonder i hopp om att fondbolagets professionella 

fondförvaltning erbjuder dem en högre avkastning än marknadsportföljen. En annan 

orsak till varför investerare placerar i aktivt förvaltade fonder har att göra med deras 

prissättning eftersom dessa fonder säljs till NAV (Net Asset Value) värdet. Detta 

innebär att fondförvaltarens kunskaper i market timing inte är införlivade i priset. 

(Gruber 1996).  

Aktivt förvaltade fonder kännetecknas av en högre risknivå än passivt förvaltade fonder 

vilket innebär en högre förväntad avkastning men även högre förvaltningskostnader. De 

höga avgifterna beror främst på det aktiva analyseringsarbetet och 

värdepappersflexibiliteten i fonden (Elton och Gruber 1997). Då en investerare föredrar 

en aktivt förvaltad fond framför en indexfond får han en extra riskjusterad avkastning 

som mäts av alfa men betalar skatt på tidigare kapitalinkomster. Strategin att köpa aktivt 

förvaltade fonder beror på avkastningen som indexfonden ger, alfavärdet på aktivt 

förvaltade fonder, investerarens skatteprocent på dividender och kapitalinkomst samt 

investerarens tidshorisont (Gruber 1996).  
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Aktivt förvaltade fonder försöker skapa värde för andelsinnehavarna på två sätt: (1) val 

av en värdepappersportfölj som förväntas prestera en överlägsen avkastning i 

förhållande till dess risk samt (2) kontinuerlig övervakning och revidering av 

portföljerna i enlighet med rådande marknadsläget. Fondförvaltare påstår sig besitta 

båda dessa egenskaper vilket gör det möjligt för dem att erhålla högre avkastningar för 

andelsägarna jämfört med andra fonder eller måttstockar som S&P 500. Aktiv 

fondförvaltning är dyr och skapar endast ett mervärde för andelsägarna ifall 

överavkastningen för aktivt förvaltade fonder är större än de stegvis ökade kostnaderna 

som andelsägare ådrar sig. (Shukla 2004)      

Enligt Stotz (2005) eftersträvar aktiv portföljförvaltning att genomföra välplanerade 

investeringsstrategier för att uppnå en bättre avkastning via en större vikt av tillgångar 

som förväntas prestera bättre än indexet och minimera antalet tillgångar som presterar 

sämre än indexet. Nyckeln till framgång baserar sig på goda avkastningsprognoser. 

Oberoende av frågeställningen kring vem som investerar aktivt och passivt är största 

delen av investerarna och fondförvaltarna aktiva. Den aktiva portföljförvaltaren vill ha 

en bättre avkastning än marknadsportföljen och investerar därför aktivt eftersom han 

tror att goda historiska fondavkastningar även resulterar i goda framtida avkastningar. 

Med hjälp av aktiv portföljförvaltning vill fonden utnyttja de konjunkturfluktuationer 

som existerar inom olika branscher. Portföljförvaltaren följer kontinuerligt med 

fondernas utveckling och kan snabbt reagera då marknadsläget så kräver. Likvida medel 

kan flyttas snabbt och effektivt inom de förvaltade fonderna. Vidare vidtar 

portföljförvaltaren olika strategier som han anser att förväntas ge en högre avkastning. 

Förvaltaren kan välja mellan att köpa värde- eller tillväxtaktier, små eller stora bolag 

eller koncentrera värdepappren till en viss bransch. Förvaltaren försöker tidsanpassa 

sina värdepappersuppköp då han tror att tidpunkten är rätt att äga värdepapper.      

Fondförvaltares förmåga att prestera bättre än marknadsporföljen brukar ofta begränsa 

sig till en kortare tidsperiod. I sällsynta fall presterar en aktivt förvaltad fond bättre än 

marknaden under en längre tidsperiod. I en tidningsartikel i Amerikan Banker 1.5.2009 

framkommer att en aktiefond förvaltad av Manning & Napier Inc. har utklassat S&P 

500 index tio år efter varandra mellan 1998 och 2008. Detta är den längsta aktiva 

tidsperioden som en amerikansk fond presterar bättre än index.  
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Professionella fondförvaltare anställs för att försäkra verkställandet av finansiella mål 

för sina kunder. Ett kontrakt som reglerar portföljförvaltning är egentligen ett principal-

agent förhållande där kunderna upprättar vissa riktlinjer för förvaltningen av hans eller 

hennes tillgångar och fondförvaltaren skall beakta detta.  Detta innebär inte endast 

regler och riktlinjer för kapitalförvaltningen utan kräver också tillräckliga incitament för 

fondförvaltaren för att kapitalet skall förvaltas i enlighet med kundens önskemål (Zhao 

2007). Fondföljförvaltares prestationer bedöms ofta gentemot fondens överskridande 

avkastning jämfört med måttstock. De flesta portföljförvaltare antar en optimal strategi 

som maximerar den förväntade överavkastningen som justeras av portföljens tracking 

error, dvs. hur precist portföljen följer jämförelseindexet (Roll 1992). Detta är logiskt 

eftersom fondinnehavare förväntar sig att fonden presterar i likhet med index. 

Maximering av den förväntade nyttan för portföljens överavkastning över ett utvalt 

index beskrivs som aktiv portföljförvaltning. Portföljförvaltaren överviktar de 

placeringsobjekt som enligt hans placeringssyn ger fonden en bättre avkastning och 

underviktar på motsvarande sätt placeringar med sämre förväntad antagen avkastning. 

Som en följd av den aktiva risken kan fondens värdeutveckling avvika från indexets 

värdeutveckling då dessa har olika vikter.  

Det existerar två allmänt förekommande strategier för att prestera bättre avkastning än 

marknaden; teknisk och fundamental analys. Teknisk analys är allmänt använd bland 

praktiker fastän största delen av den akademiska forskningen indikerar att teknisk 

handel inte resulterar i överavkastningar efter att transaktionskostnaderna har avdragits. 

Metoden går ut på att hitta mönster och trender i värdepappers historiska utveckling. 

Tekniska analytiker anser att tidigare pris och volym ger upphov till framtida 

prisrörelser och dessa kan undersökas för att skapa ett mervärde. Således kan ovanliga 

vinster endast kan uppnås via studerandet av historiska priser. De flesta akademiker och 

förespråkare för hypotesen om effektiva marknader hävdar dock att marknaderna är 

tillräckligt effektiva för att omöjliggöra detta. Treynor och Ferguson (1985) hävdar 

däremot att historiska priser kombinerad med övrig relevant information kan ge upphov 

till vinster. Det är dock den icke-prissatta informationen som ger upphov till själva 

vinsterna. Historiska priser existerar endast för att tillåta dess effektiva exploatering. 

Uppskattningen av värdet för informationen måste vara skäligt med tanke på dess 

inverkan på aktiepriset. Vidare måste portföljförvaltaren göra en realistisk bedömning  

om sannolikheten att marknaden redan har inkorporerat informationen eller har fått en 
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insyn i frågan. Teknisk analys är även nyttig för förutspående av trender i kortsiktiga 

växelkurser. En stor del finansiella experter fokuserar sin energi på fundamental analys, 

dvs. en metod som baserar sig på analys av nuvarande och förfluten finansiell data som 

berör företagets verksamhet, tillväxt, kassaströmmar, bokslut, företagsledning samt 

dividend principer för att förutspå marknadstrender (Anderson 2008). Investerare brukar 

kombinera fundamental analys med multifaktormodeller för att skapa den optimala 

portföljen med tanke på systematisk risk. Stotz (2005) påpekar att ”Arbitrage Pricing 

Theory” (APT) tillåter investerare att estimera den förväntade avkastningen för ett 

värdepapper med att applicera olika faktorer till modellen. Ett exempel på detta är en 

studie utförd av Abarbanell och Bushee (1998) som undersöker om fundamental analys 

kan leda till onormala avkastningar. På basen av informationen formas olika portföljer 

som vardera presterar en kumulativ onormal avkastning på 13,2 %. Således existerar 

bevis på att fundamentala metoder ger upphov till framtida avkastningar.  

3.2 Passiv fondförvaltning 

Indexfonder och passivt förvaltade fonder är populära bland investerare som önskar 

fördelaktigt tillträde till aktie- eller räntemarknaden. Den traditionella metoden att skapa 

en indexfond är via kopiering av ett specifikt index. Enligt denna teknik köper 

indexfonden in samma värdepapper som ingår i indexet enligt exakta vikter. Detta 

innebär att investerare erhåller samma avkastning som index minus fondens avgifter. 

Till exempel placerar Seligsons Finland indexfond sina tillgångar i aktier och 

aktiederivat som ingår i OMX Helsingfors benchmark-aktieindex. Seligsons hemsida 

beskriver OMX Helsingfors benchmark som ett kapitalvägt aktieindex som omfattar två 

tredjedelar av aktierna på börsen i Helsingfors där de minst likvida uteblir. Indexet kan 

vara ett brett globalt index, t.ex. Morgan Stanley Capital International (MSCI) World 

Index eller ett smalare och mer inriktat branschindex, t.ex. Dow Jones Corporate Bond 

Index. Indexfonder strävar inte efter en bättre avkastning än själva indexet vilket 

innebär att risken och avkastningen följer indexet. 

Elton och Gruber (1997) delar in den passiva förvaltningen i tre olika strategier: (1) 

Innehavande av varje aktie som ingår i indexet som motsvarar dess vikt, (2) En portfölj 

av ett specificerat antal aktier i index som historiskt sett bäst följt index och (3) 

Innehavande av ett mindre antal aktier med samma karaktäristik som index. Den första 

strategin kopierar jämförelseportföljen men är samtidigt den mest tidskrävande och 
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kostnadseffektiva strategin. Den andra strategin innebär användandet av en matematisk 

modell för att välja ut de aktier som historiskt sätt visat sig följa indexet bäst. Den tredje 

strategin strävar efter att likna indexet genom att procentuellt innehålla samma antal 

aktier som en viss sektor, industri eller fördelning av företagets storhet. 

Indexfonder representerar en av de enklaste möjligheterna att studera investerares 

rationalitet under antagandet att marknaderna är friktionsfria. Fastän alla indexfonder 

innehåller samma värdepapper som indexet existerar olikheter med tanke på avgifter 

och avkastningar som i högsta grad är viktig för investerare. Till exempel är skillnaden 

mellan den bästa och sämsta indexfonden ca. 2,1 % per år. Framtida avkastningar för 

indexfonder är även lättare att förutspå än för aktiva fonder. (Elton, Gruber och Busse 

2004). Andelsägare i indexfonder tror inte på fondförvaltarens kompetens att prestera en 

bättre avkastning än marknaden. Spekulering angående information som kunde tänkas 

påverka marknaden är inte heller aktuellt. Det kan antas att andelsägare i indexfonder 

antingen placerar för individuella monetära orsaker eller har en stark tro på själva 

indexet. Indexfondförvaltare tidsanpassar inte heller marknaden men brukar vanligtvis 

investera nyanlänt kapital omedelbart. Detta ger en möjlighet för investerarna att bättre  

identifiera fondförvaltarens köp samt exakt vilka värdepapper han köper. Indexfonder 

brukar inte heller byta placeringsstil och ifall fondförvaltaren byts ut har detta ingen 

större betydelse för fondens prestation.  

Eftersom investerare kontinuerligt kan köpa och sälja indexfondandelar har frågan 

uppstått om investerarna verkligen erhåller indexets avkastning. Cresson, Cudd och 

Lipscomb (2002) undersöker hur precist S&P 500 indexfonden följer själva indexet 

under tidsperioden 1989-1994. Resultatet förevisar på basen av fondens 

förklaringsvärde
6
 R

2
 att indexfonden inte exakt klarar av att följa indexet på månatlig 

basis eftersom fondens R
2 

(0,9345) är betydligt lägre än marknadens 1,00. Frino och 

Gallagher (2001) undersöker även samma fond och deras studie producerar R
2 

värden 

mellan 0,997 och 1,00. Endast 2 av underökningens totala 41 fonder förevisar lägre 

värden än 0,999.  

Vid val av metod överväger portföljförvaltaren på vilket sätt indexet skall följas, vilken 

grad av aktivt risktagande som tillämpas samt hur stora transaktionskostnaderna tillåts 

vara. Indexfonder kännetecknas av låga avgifter eftersom inga analyser är nödvändiga 

                                                 
6
Förklaringsvärdet R

2
 anger hur stor del av fondavkastningen som kan förklaras av indexets avkastning. 
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för val av värdepapper. Den passiva strategin kräver inte att värdepappren i fonderna 

förändras i lika stor del som i aktiv portföljförvaltning vilket bidrar till reducerade 

transaktionskostnader (Elton och Gruber 1997). Förändringar i fonden görs då det sker 

strukturella förändringar i själva indexet. Eftersom kapitalet i en passivt förvaltad fond 

ofta är investerat till 99 % är alternativkostnaden för kontanta medel i portföljen låg. Då 

avgiftsskillnaderna mellan aktivt och passivt förvaltade fonder är omfattande och aktiv 

fondförvaltning har ett mervärde på noll har indexfonden en signifikant fördel på någon 

procentenhet gentemot en aktivt förvaltad fond.   

Transaktionskostnaderna i samband med de relativt likvida värdepappren i en indexfond 

är relativt låga och därmed påverkar dessa inte signifikant fondens tracking error. En bra 

indexfond följer indexet noggrant. Emellertid kan vissa passiva portföljer innehålla 

illikvida värdepapper (t.ex. small-cap-fonder) vars handelskostnader är höga och 

resulterar i ett avkastningsunderskott. (Keim 1999) 

Gruber (1996) frågar sig varför många investerare väljer aktivt förvaltade fonder då 

deras prestation i medeltal är sämre än prestationen för indexfonder. En orsak till detta 

är att indexfonder är en relativt ny produkt jämfört med aktivt förvaltade fonder. I 

början av 1985 fanns det endast 5 indexfonder på den amerikanska marknaden. Tio år 

senare har antalet ökat till 100 indexfonder som omsätter mera än 37 miljarder dollar. 

En annan orsak beror på skillnader i service samt tron på att investerare kan välja aktivt 

förvaltade fonder som erbjuder en bättre avkastning än marknaden. Gruber 

argumenterar vidare att en indexfond erbjuder placerarna samma tjänster som aktivt 

förvaltade fonder men till ett billigare pris.   

Intresset för passiv förvaltning har ökat under senaste år efter att oberoende 

undersökningar presenterat fakta angående svårigheten för portföljförvaltarna att finna 

under- respektive övervärderade värdepapper på marknaden. I Finland har den passiva 

fondförvaltningen endast en begränsad marknadsandel och de flesta fondbolag föredrar 

en aktiv fondförvaltning eftersom bolagen åtnjuter större ekonomiska fördelar med att 

aktivt välja värdepapper och låta investerarna betala för detta.  

3.3 Hypotesen om effektiva marknader  

Diskussionen om aktiv och passiv fondförvaltning har stark anknytning till hypotesen 

om effektiva marknader i frågan om information kan skapa ett mervärde i 
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portföljförvaltarnas prestationer. Hypotesen som utvecklades på 1960-talet av Paul A. 

Samuelson och Eugene F. Fama har tillämpats i stor utsträckning på teoretiska modeller 

och empiriska studier på olika värdepappersmarknader.  

Enligt Lo (2007) hävdar hypotesen om effektiva marknader att marknadspriser 

reflekterar all tillgänglig information. På en effektiv marknad där alla aktörer agerar 

rationellt med hänsyn till den tillgängliga informationen förekommer enligt hypotesen 

inga felaktiga prissättningar. Det är detta scenario som ofta är grunden i teoretiska 

resonemang. Tillfälliga felprissättningar kan uppstå om alla aktörer inte agerar rationellt 

vid en viss tidpunkt, men dessa korrigeras omedelbart av marknaden och övriga aktörer. 

Stotz (2005) argumenterar att olika aktiemarknader är effektiva vilket i största grad 

beror på tillgängligheten av information från börsnoterade aktiebolag. Syftet med 

aktiemarknaden är att skapa omsättningsökningar för långsiktiga aktieinvesteringar.  

I samband med hypotesen om effektiva marknader existerar ett för fondföljförvaltning 

relevant begrepp, det så kallade ”random walk”-fenomenet. Fama (1970) beskriver 

”random walk”-fenomenet som en teori där aktiers framtida prisförändring inte kan 

förutspås. Med andra ord är aktieprisets utveckling från tidpunkten t till tidpunkten t+1 

oberoende av historisk prisdata. Prognostisering av aktiepriset kan göras men 

utvecklingens storlek är omöjlig att förutspå. Således följer aktiepriset en slumpmässig 

utvecklig som inte kan förutspås av fondförvaltare.  

Fastän effektiva marknader reflekterar historisk och offentlig information existerar 

anomalier. Enligt Jensen (1968) innebär den första anomalin att börsnoterade små- och 

medelstora företag tenderar ha högre medelavkastningar än stora företag med jämförbar 

risk. Jensen hävdar vidare att det existerar marknadstajmning på aktiepriser vilket 

innebär att en aktieprestation påverkas av en viss tid på dygnet, en viss dag i veckan 

eller en viss månad under året. Anomalier kan även basera sig på kortsiktiga ökningar 

och tillfälliga bubblor i ekonomin. 

Enligt hypotesen om effektiva marknader kan fondförvaltare inte finna över- eller 

undervärderade tillgångar med hjälp av offentlig tillgänglig information. Aktiva 

fondförvaltare är således onödiga. Investeraren borde placera sina tillgångar i en passivt 

förvaltad indexfond som följer ett visst index och har låga transaktionskostnader. Aktiva 

fondförvaltare misstycker förespråkare för hypotesen om effektiva marknader som 

ifrågasätter deras kunskap. Emellertid kan dessa godta tanken på att marknaden är 
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effektiv. Innebörden för aktiva fondförvaltaren att marknaden är effektiv är vanligtvis 

påståendet att aktiemarknaden är fri från statliga interventioner. Paradoxalt ser aktiva 

förvaltare till att informationen är införlivad i aktiepriset tack vare deras kontinuerliga 

transaktioner (Grossman och Stiglitz 1980). 

Hypotesen om effektiva marknader föreslår att investerare skall känna till sin personliga 

risknivå vid val av en aktivt förvaltad placeringsfond eftersom värdepappersmarknaden 

är effektiv. I detta marknadsläge är endast risk och avkastning viktiga för investeraren. 

Fastän inte alla håller med påståendet är hypotesen allmänt implementerad och 

uppskattad. Orsaken till placeringsfondmarknadens effektivitet är den starka 

konkurrenskraftighet som kännetecknar  värdepappersmarknaden. Således är 

placeringsfonder inom ett specifikt investeringsområde utmärkta substitut och lagen om 

ett pris måste hålla. Emellertid kan hypotesen ifrågasättas eftersom många tidigare 

studier indikerar att det existerar relativa skillnader mellan olika placeringsfonders 

prestation och avkastningsstabilitet. (Agarwal och Prather 1997)  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Ett stort antal undersökningar som behandlar fonders och förvaltares prestationer har 

under årens lopp utförts på den amerikanska och internationella fondmarknaden. Fastän 

den finländska fondmarknaden är ung existerar litteratur om finländska 

placeringsfonders tidigare prestation. Utgående från de tidigare forskningar som 

presenterats kan konstaterats att aktiv portföljförvaltning fått starkare stöd under senaste 

decenniet medan en passiv portföljförvaltning är att föredra i Nordamerika. Eftersom 

avhandlingen endast innehåller en begränsad tidigare forskning kan det vara svårt att dra 

slutsatser om marknadens effektivitet och portföljförvaltarnas ökande kunskap om att 

förutspå förändringar i aktiepriser. Fastän passiv fondförvaltning traditionsenligt haft ett 

starkare stöd internationellt förekommer dagliga bevis på portföljförvaltares skicklighet 

runtom i världen. Kapitlet behandlar placeringsfonders prestation på den 

nordamerikanska, internationella och finländska marknaden.  

4.1 Tidigare nordamerikansk forskning 

Investeringsbolaget First Quadrant indikerar att aktivt förvaltade fonder som presterar 

bättre än index gör det med en betydligt mindre avkastning än fonder som presterar 

sämre än index. I företagets undersökning (tabell 1) framkommer att majoriteten av 

aktiefonderna presterade sämre än index under samtliga undersökningsperioder (10, 15 

och 20 år). Dessutom framkommer att den genomsnittliga skillnaden för aktiefonder 

som presterar bättre än index utgör cirka hälften av skillnaden för aktiefonderna som 

förlorar mot index.  

Treynor (1965) var en av de första som studerat riskjusterad fondavkastning med en 

modell som baserar sina antaganden på betakoefficienten i CAPM. Modellen utgör trots 

vissa brister en effektiv metod att mäta fonders riskjusterade avkastning med att beakta 

risken i förhållande till den förväntade avkastningen. Studien använder sig av 20 fonder 

under perioden 1953-1962 och indikerar att majoriteten av fonderna presterar sämre än 

index.  

Sharpe (1966) visar i en undersökning att endast elva aktiefonder av trettiofyra presterar 

bättre än index under perioden 1954-1963. I undersökningen introducerar Sharpe en 

metod för mätning av riskjusterad avkastning, den s.k. Sharpe-kvoten som även beaktar 

den osystematiska risken. Enligt studien är det årliga genomsnittliga avkastningen för 
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fonderna högre än marknadsportföljens. Efter att transaktionskostnader och provisioner 

reducerats var nettoavkastningen lägre än marknadsportföljens.  

Tabell 1: Jämförelse mellan aktiva fonders avkastningar gentemot Vanguard S&P 500 

                indexfonden 

 

                 Fonder som presterat bättre än Vanguard S&P 500 - indexfonden  

      
 

  
Bättre  Skillnad i   Sämre  Skillnad i 

        %   %   

10 år  

 
14 % +1,90 86 % -3,87 

 15 år  

 
5 % +1,10 95 % -3,76 

 20 år    22 % +1,35 78 % -2,64   
 

 

Källa: First Quadrant 

En mera omfattande studie på 115 aktiefonder utfördes av Jensen (1968) under 

tidsperioden 1945-1964 med samma slutresultat, dvs. få aktiefonder visade tecken på att 

förutspå värdepapperspriser efter transaktions- och fondavgifter. Jensen använder sig av 

en metod för riskjusterad avkastning som baserar sig på CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). Studien indikerar att fonderna inte uppnår samma resultat som CAPM 

presenterade varken efter eller före fondkostnader.  

McDonald (1974) använder sig av riskjusterade månatliga avkastningar för att 

undersöka 123 amerikanska aktiefonder under tidsperioden 1960-1969. Undersökningen 

visar att fonder med högre risk presterar bättre än fonder med lägre risk. Största delen 

av fonderna visar varken en under- eller överavkastning jämfört med 

marknadsportföljen. Således finner författaren varken bevis på att fonderna skulle 

prestera sämre eller bättre än index. Ifall undersökningen beaktade transaktions- och 

förvaltningsavgifter kunde fondförvaltarna räkna med en viss tidsanpassning av 

marknaden.  

Ippolito (1989) menar att portföljförvaltarna tar betalt för den information de besitter 

samtidigt som informationen ger en högre avkastning som ersätter kostnaderna. 

Författaren använder sig av en 20-årig undersökningsperiod (1965-1984) som omfattar 

143 fonder och konstaterar att riskjusterade avkastningar i fondindustrin och 

nettokostnader är jämförbara med avkastningar för indexfonder. Portföljomsättning och 
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fondavgifter är även orelaterade till fondprestation och i undersökningen framkommer 

att fonder med en högre omsättning, avgifter och utgifter avkastar tillräckligt mycket för 

att täcka de högre fondkostnaderna och därmed prestera bättre än marknaden.   

Elton, Grubel, Das och Hlavaka (1993) använder sig av data från Ippolitos 

undersökning som föreskrider att aktivt förvaltade fonder har en överavkastning vars 

signifikans är större än noll. Författarna undersöker om en flerfaktormodell kan förklara 

den totala avkastningen hos aktiefonder under perioden 1965-1984. Bakgrunden är det 

ökade antalet undersökningar som förespråkar en aktiv portföljförvaltning och således 

strider emot hypotesen om effektiva marknader. Resultatet visar att de aktiva 

förvaltarnas överavkastning är svagt positiv men inte signifikant avvikande från noll 

med trefaktormodellen. Anledningen till att två undersökningar med samma 

datamaterial presenterar två olika resultat beror främst på att den förstnämnda inte tog 

hänsyn till aktierna för de mindre bolagen.  

Grinblatt och Titman (1993) undersöker prestationen för 279 fonder under tidsperioden 

1976-1985 genom att beakta förändringar i portföljsammansättningar på kvartalnivå. På 

detta sätt vill författarna eliminera störningar som orsakas av ineffektiva måttstockar. 

Majoriteten av fonderna överpresterade index och således har en aktiv 

förvaltningsstrategi burit frukt. En investerare kunde även inkasserat en avkastning på 3 

% genom att placera i den fond som uppvisat den bästa historiska avkastningen. Vidare 

visade sig avkastningen vara stabil.  

På den kanadensiska fondmarknaden har Berkowitz och Kotowitz (1993) undersökt 

fondförvaltares incitament relaterade till aktivt förvaltade fonders prestation 1977-1986. 

Författarna hävdar att indirekt kompensation som hänför sig till prestationbaserade 

resultat innebär ett starkt incitament för att maximera riskjusterade fondavkastningar. 

Vidare existerar bevis på att fondförvaltare presterar bättre än marknaden och mer än 

väl kompenserar investerarna för deras fondavgifter. 

Malkiel (1995) undersöker att stort antal amerikanska aktiefonder under tidsperioden 

1971-1991 som han jämför med jämförelseindexet S&P 500. Syftet med studien är att 

godta eller förkasta hypotesen om den amerikanska marknaden är effektiv. Ifall 

marknaden kan anses vara effektiv innebär detta att portföljförvaltarna inte på lång sikt 

kan överprestera jämfört med index. Resultatet visar att portföljförvaltare inte presterar 

en större avkastning än indexet både efter och före beaktandet av fondavgifter och 



21 

 

 

Malkiel drar därmed slutsatsen att tillgångarna på den amerikanska marknaden är 

korrekt prissatta och marknaden således är effektiv. Således är en passiv förvaltning 

utan höga transaktionskostnader att föredra.  

Gruber (1996) presenterar empiriska bevis angående fördelar med passiv 

fondförvaltning i sin underökning på 270 fonder under perioden 1985-1994. Gruber 

använder sig av olika index modeller som resulterar i att fonderna underpresterar 

gentemot ett medeltal av olika index med ca 65 basis poäng per år. Fastän aktiv 

fondförvaltning skapar värde har fonderna för höga avgifter för att skapa en 

överavkastning gentemot index. Gruber föreslår att investerare placerar sina tillgångar i 

marknadsportföljen eller åtminstone det närmaste man kommer index, dvs. indexfonder.  

I en undersökning utförd av Carhart (1997) som omfattar 1892 fonder mellan åren 1962 

och 1993 använder författaren en fyrfaktormodell för att undersöka fondernas 

avkastningsstabilitet. Materialet är fri från överlevnads bias och avkastningsstabiliteten 

visar sig vara stabila på kort sikt. Undersökningen resulterar i att största delen av 

fonderna underpresterar gentemot marknadsportföljen på grund av fondens utgifter. 

Fonder med höga avgifter presterar även sämre än lågavgiftsbelagda fonder. Market 

Timing och selektionsförmåga kunde inte heller identifieras.  

Keim (1999) bevisar att en passiv förvaltad indexfond som innehåller sm-företag 

uppbyggd av Dimensional Fund Advicors presterar bättre än CRSP 9-10 index med 2,2 

% per år under tidsperioden 1982-1995. Indexet består av sm-företag som utgör nionde 

och tionde decilen av NYSE och indexfonden följer detta index med vissa undantag. 

Vidare indikeras att investeringsregler och val av förvaltningsstrategins komponenter 

bidrar till överavkastningen. Investeringsstrategin, som exkluderar illikvida 

värdepapper, bidrar positivt till prestationskillnader under perioder då large-cap-aktier 

presterar bättre än small-cap aktier och negativt under perioder då small-cap aktier har 

ett övertag gentemot large-cap aktier.  

Wermers (2000) undersöker ett antal fonder mellan åren 1975 och 1994. Enligt 

undersökningen presterar fondens aktier i medeltal 1,3 % bättre än index medan själva 

fonden förlorar mot index med ca. 1 %. Enligt Wermers beror 1,6 % av förlusten på 

fondens avgifter och övriga värdepapper i fonden som inte är aktier. Wermers påpekar 

också att överavkastningen för aktierna i fonden endast till en del beror på själva aktiens 

prestation. Övrig prestation beror på fondförvaltarens kunskap. Fonder med en hög 
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omsättning presterar dock i viss mån bättre än Vanguard Index 500 indexfonden. 

Undersökningen framhäver också att fondavgifter har en negativ inverkan på 

fondavkastningen.   

Studier av Stotz (2005) undersöker om indirekta förväntade avkastningar hos 

amerikanska fonder kan förutspås i aktiv portföljförvaltning mellan 1989 och 2000. 

Resultatet indikerar att dessa presterar bättre än indexet. En signifikant del av 

prestationen kan förklaras av skillnaden mellan den indirekta förväntade avkastningen 

och den rättfärdiga avkastningen från CAPM. Enligt Stotz, som använder Dow Jones 

Stoxx 50 index som måttstock, leder en ”tracking error” restriktion på 6 % till en 

överavkastning på 0,65 % per månad. En ytterligare restriktion på portföljbetat leder till 

en utklassning av index med 0,59 %. Totalt presterade fonderna en överavkastning på 

närmare 8 % jämfört med index.  

Kosowski, Timmermann, Wermers och White (2005) använder sig av bootstrap 

metoden
7
 för att evaluera signifikansen av framtida alfa som baserar sig på fonder som 

presterat bättre respektive sämre än index. Syftet med metoden är undersöka om 

fondförvaltares prestationer berott på tur eller skicklighet att hitta övervärderade 

tillgångar och således prestera ett bättre resultat än jämförelseindex. I resultatet påpekas 

att fondförvaltarens skicklighet eller underpresterande inte endast kan förklaras av tur, 

dvs. inte kan förklaras av variationer i stickprovsundersökningen och att fondförvaltaren 

således kan prestera bättre eller sämre än index.  

Barras, Scaillet och Wermers (2005) undersöker 2076 aktivt förvaltade amerikanska 

fonder som existerar under tidsperioden 1975-2006. Enligt undersökningen har endast 

9,6 %  av fondförvaltarna framgångsrikt valt ut värdepapper som presterat ett bättre 

resultat än index. Den långsiktiga underprestationen för aktivt förvaltade fonder beror i 

stor grad på ett begränsat antal fonder som konstant underpresterar. De flesta av de 

aktivt förvaltade fonderna erhåller antingen positiva eller nollalfavärden vilket innebär 

att de åtminstone presterar lika med index. Dock är det en minoritet av aktiva fonder 

som pressar ner alfavärdet på samma sätt som aktiva fonders höga kostnader.  

Arugaslan, Edwards och Samant (2007) utvärderar prestationen för 20 av de största 

aktiefonderna i Förenta Staterna under tidsperioden 1995-2004. Ett nyare 

                                                 
7
 Undersökning av stickprovsundersökningen för andra gången med specifika ersättningar från den 

ursprungliga stickprovsundersökningen.   
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prestationsmått utarbetat av Modigliani och Modigliani (1997) används för att bedöma 

fondernas prestation. Resultatet förevisar att fonderna med högst avkastning kan förlora 

sin dragningskraft ifall dess risk har inkorporerats i analysen. Av undersökningens 20 

fonder presterade 17 bättre än S&P 500  index efter riskjusterad avkastning. Endast 3 

fonder, varav en är indexfonden Vanguard 500 index, hade en lägre riskjusterad 

avkastning som var sämre än måttsocken. 

Fama och French (2008) undersöker ett brett antal fonder från CRSP databasen under 

tidsperioden 1984-2006. Författarna använder sig av bootstrap metoden för att 

undersöka om ny information ger upphov till avkastningsstabilitet och om fonderna har 

förmågan att prestera signifikanta överavkastningar. Metoderna utgörs av Fama och 

French (1993) trefaktormodell samt Carharts (1997) fyrfaktormodell. Resultatet, som är 

fritt från överlevnads bias, indikerar att fonderna i genomsnitt underpresterar marknaden 

med fondavgifternas och transaktionskostnadernas belopp. Vidare konstateras att ny 

information inte resulterar i avkastningsstabilitet. 

Den nordamerikanska fondmarknaden  anses vara banbrytande inom fondindustrin tack 

vare sin tidiga utveckling. Således existerar en bred forskning kring aktiv och passiv 

fondförvaltning. Den passiva förvaltningen har haft starka förespråkare i nordamerika 

även om kontingenten är känd för att ha största antalet aktivt förvaltade fonder. En 

sammanfattning av tidigare nordamerikansk forskning förekommer i tabell 2.  

4.2 Tidigare internationell forskning 

Cumby och Glen (1990) undersöker 15 amerikanska fonder som placerar sina tillgångar 

i internationella värdepapper. Forskningsperioden är 1982-1988 och fonderna undersöks 

med Jensens alfa, en riskjusterad modell utarbetad av Grinblatt och Titman samt chi-

square testet. Undersökningen visar att fonderna presterar bättre än USA indexet men 

endast presterar bättre än internationella indexet ifall oktober 1987 inte ingår i studien. 

Således existerar en fördel med internationell diversifiering.  

Eun, Kolodny och Resnick (1991) utvärderar 19 internationella aktiefonders prestation 

gentemot S&P 500-indexet under en tidsperiod på tio år (1977-1986). Studien 

undersöker även om investerare har en signifikant fördel med att investera 

internationellt. På basen av Sharpes prestationsmått presterar majoriteten av fonderna 

bättre än S&P 500-indexet men förlorar gentemot MSCI World-index.    
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8
 CAPM indikerar att metoden har utarbetats från Capital Asset Pricing Model. Se Treynor(1965), Sharpe(1966) och Jensen(1968). CS, BT och AS utgör upplösningsmått 

Tabell 2: Sammanfattning av tidigare nordamerikansk forskning 

     Författare År  Tidsperiod Antal Typ av Metoder
8
 Surv.ship Jämförelse- Fond- Resultat Förvaltnings- 

      Fonder  Fonder    Bias Index Avgifter   metod 

Treynor 1965 1953-62 20 Alla CAPM Ja Dow-Jones Nej Majoriteten av fonderna  Passiv 

         

presterar sämre än index. 

 Sharpe  1966 1954-64 34 Alla CAPM Ja Dow-Jones Nej 11 av 34 fonder presterar   Passiv 

         

bättre än index 

 Jensen 1968 1945-64 115 Alla CAPM Ja S&P 500 Ja Största delen av fonderna har Passiv 

         

ett negativt α värde 

 McDonald 1974 1960-69 123 Alla CAPM Ja EW-NYSE Nej Hälften av fonderna presterar Både och  

         

bättre än index 

 Ippolito 1989 1965-84 143 Alla CAPM Nej S&P 500 Ja Största delen av fonderna  Aktiv 

       

VW-NYSE 

 

presterar bättre än index 

 Elton, Gruber 1993 1965-84 143 Alla Multifaktormodell Nej S&P 500 Ja Fondförvaltare underpresterar Passiv 

 & Das 

      

VW-NYSE 

 

index efter fondavgifter 

 Grinblatt & Titman 1993 1976-85 279 Alla Event Studie mått Nej VW-CRSP Ja Fonderna har en 2-3,5 % medel Aktiv 

         

överavkastning gentemot index.  

 Malkiel 1995 1971-91 Alla Aktie CAPM Nej S&P 500 Ja Marknaden effektiv. Tillgångarna Passiv 

         

är korrekt prissatta.  

 Gruber  1996 1985-94 270 Alla Index-modell Nej S&P 500 Ja Fondavgifterna reducerar Passiv 

         
placerarens avkastning 

 Carhart 1997 1962-93 1892 Alla CAPM-faktomod. Nej VW-CRSP Ja Fonder presterar inte bättre Passiv 

         

med att följa momentum startegin 

 Wermers 2000 1975-94 Alla Alla CS,BT,AS-Mått Nej S&P 500 Ja Aktierna i fonden presterar Passiv 

       

NYSE 

 

bättre än index, fonden sämre 

 Arugaslan, Samant 2007 1995-2004 20 Aktie M&M Ja S&P 500 Nej 17 fonder presterade Aktiv 

& Edwards 

        

bättre än index 

 Fama och French 2008 1962-2006 Alla Alla Multifaktormodell Nej NYSE Ja Fonderna underpresterar med  Passiv 

       

NASAQ 

 

avgifternas belopp 

                       



25 

 

 

Enligt analysen skulle det ha varit lönsamt för investerare i USA att placera i någon av 

de undersökta fonderna och samtidigt diversifiera risken internationellt.  

Cai, Chan och Yamada (1997) analyserar 1151 japanska fonders prestationsförmåga 

mellan 1981-1991 och använder sig av ”bootstrap-metoden”. Oberoende av olika 

prestationsmått och jämförelseindex presterar majoriteten av fonderna i undersökningen 

sämre än marknadsportföljen med mellan 3,6 % och 10,8 % per annum. De undersökta 

aktiefonderna tenderar att investera i större bolag med låga bokföringsmässiga värden 

jämfört med marknadsvärden (M-B värde). En annan orsak till underprestationen beror 

på en ny typ av investerare som endast betalar en avgift efter skatt på fondens NAV.    

Internationella fonder har även undersökts av Detzler och Wiggins (1997). I 

undersökningen använder författarna Jensens alfa samt PPW-testet (Positive Period 

Weight) för att jämföra 35 aktiefonder som investerar sina tillgångar i internationella 

aktier med MSCI World-Index. Under tidsperioden 1985-1994 presterar största delen av 

fonderna en överavkastning gentemot MSCI World-Index. Däremot förlorar största 

delen av fonderna emot en måttstock uppbyggd av 12 olika länders index.  

Gallo, Lockwood och Swanson (1997) evaluerar prestationen för 22 internationella 

räntefonder under tidsperioden 1988-1994. Fonderna jämförs med singel- och multi-

index måttstockar. Undersökningen resulterar i att räntefonderna misslyckades 

överprestera marknaden under tidsperioden. Under en subperioden 1988-1991 lyckades 

dock fondförvaltarna prestera ett bättre resultat än multi-index. Författarna anser även 

att multi-index modellen är den bästa måttsocken för evaluering av internationella 

räntefonder.  

Bers (1998) använder sig av 101 internationella fonder under tidsperioden 1990-1996 

för att undersöka fondernas avkastningsstabilitet. Fonderna är indelade i olika 

testperioder vilket gör undersökningen mångsidigare. De riskjusterade 

avkastningsmåtten indikerar att största delen av fonderna som presterat bra på historisk 

basis tenderar att även göra det i framtiden. Över hälften av fonderna har signifikanta 

alfavärden under tidsperioden vilket indikerar att en avkastningsstabilitet existerar och 

fondförvaltarna presterat bättre än MSCI-World-indexet.  

I en undersökning på den svenska fondmarknaden finner Dahlqvist, Engström och 

Söderlind (2000) bevis på att aktivt förvaltade fonder delvis presterar ett bättre resultat 

än passivt förvaltade indexfonder under perioden 1993-1997. Speciellt fonder som 
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investerar i små och medelstora företag och fonder med hög omloppshastighet tenderar 

att prestera bättre än index. Även fonder med låga avgifter och till en del även fonder 

med goda historiska avkastningar presterar ett hyfsat resultat. Totalt omfattar studien 

210 fonder vars prestation mäts som alfavärdet av fondernas avkastning gentemot 

index.  

Redman, Gullett och Manakyan (2000) visar blandade resultat i sin undersökning på 78 

internationella aktiefonder under 1985-1994. Enligt undersökningen presterar 

aktiefonderna bättre än Vanguard 500-indexet under tidsperioden 1985-1989 emedan 

indexet har ett övertag under tidsperioden 1990-1994. Totalt formuleras fem olika 

portföljer med internationella fonder som evalueras med hjälp av Sharps, Treynors och 

Jensens prestationsmått. Vidare finns det diversifieringsfördelar med att skapa en 

portfölj bestående av internationella och nationella fonder.   

Sorros (2001) använder sig av en modell utformad av Treynor och Mazury för att 

evaluera 17 grekiska aktiefonder under perioden 1994-1999 . Undersökningen påträffar 

inga bevis på att grekiska portföljförvaltare kan tidsanpassa marknaden eller finna 

undervärderade värdepapper. Ingen av de undersökta fondera visar en positiv statistiskt 

signifikant koefficient vid selektionsförmåga av värdepapper. Endast fyra av de 

undersökta fonderna visar ett signifikant positivt alfavärde, det vill säga majoriteten 

presterar sämre än index.  

Otten och Bams (2002) undersöker prestationen för 506 fonder som förvaltas av bolag i 

de 5 viktigaste länderna i Europa (Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och 

Nederländerna) som har den viktigaste placeringsfondverksamheten. Studien är fri från 

överlevnads-bias och författarna använder sig av Carharts fyrfaktormodell för att 

bedöma fondernas riskjusterade avkastningar. Enligt undersökningen har small-cap- 

fonder ett övertag gentemot deras måttstockar även efter att fondavgifter har beaktats. 

Av de stora länderna var det endast Tyskland som underpresterade marknaden, dock 

inte på en signifikant nivå. Vidare indikeras att fondernas höga avgifter skapar ett 

mervärde för investeraren.    

I en undersökning utförd av Galagedera och Silvapulle (2002) analyseras 257 

australiensiska fonder utgående från DEA metoden (Data Envelopment Analysis) under 

en fem år (1995-1999). Undersökningen indikerar att aktivt förvaltade fonder har 

svårare att prestera bättre än index ju lägre tiden fortlöper. På kort sikt presterar 
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fonderna bättre än index emedan avkastningarna jämnas ut på lång sikt. Enligt modellen 

är fondernas rangordning beroende av tidshorisonten då fondernas tillgångar köps och 

säljs och effektiva fonder presterar imponerande resultat under längre tidsperioder.  

Engström (2003) undersöker 299 fonder som placerar sina tillgångar i Europa och 

Asien. Undersökningen är fri från överlevnads-bias eftersom den omfattar samtliga 

fonder som existerade under perioden 1993-1998. Resultaten indikerar att fonderna som 

investerar i asiatiska värdepapper underpresterar marknaden med 8,9 % per år då fem-

indexmodellen används. På motsvarande vis underpresterar japanska fonder med 8 %.  

De europeiska fonderna klarar sig aningen bättre, men uppvisar även ett negativt 

resultat ( -1,6 %) per annum jämfört med index.  

I en teoretisk studie använder Berk och Green (2004) en rationell modell för att förklara 

aktiv portföljförvaltning då förmågan att finna under- och övervärderade tillgångar är 

otillräcklig. Modellen förklarar att skickliga portföljförvaltare inte presterar bättre än 

passivt förvaltade måttstockar eftersom en konkurrenskraftig marknad kombinerad med 

avgifter relaterade till fonden ger upphov till en reducerad avkastning. En annan orsak 

till den dåliga prestationen är agentkostnaderna mellan investerare och 

portföljförvaltare.  

Enligt Kacperczyk, Sialm och Zheng (2005) kan aktivt förvaltade portföljförvaltare 

avvika från den passiva marknadsportföljen med att koncentrera värdepappersinnehavet 

till specifika branscher. Undersökningen baserar sig på 50 fonder från olika branscher 

under tidsperioden 1984-1999 och påpekar att en högre avkastning än indexet är möjlig 

ifall värdepappren i den specifika branschen presterar bättre än index. Speciellt fonder 

som koncentrerar värdepappren till värdeaktier och aktier i sm-företag presterar bättre 

än fonder som diversifierar sina tillgångar enligt marknadsportföljen. I dessa kategorier 

har den aktiva förvaltningen ett övertag.  

Fortin (2005) undersöker om det finns en fördel med aktiv fondförvaltning framför att 

investera i internationella indexfonder. Fonderna är 831 till antalet och informationen 

om dessa är hämtad från Morningstar fonddata. Resultatet indikerar att skillnaden 

mellan fondavkastningarna som är reducerade från indexet är negativa för alla 

fondkategorier förutom europeiska fonder. Skillnaden är signifikant för fyra av fem 

kategorier. Till skillnad från fonder i USA existerar det en fördel med val av aktivt 

förvaltade internationella fonder över indexfonder.  
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Romacho och Cortez (2005) använder sig av en modell utarbetad av Henriksson och 

Merton för att analysera 21 portugisiska fonder under en sexårig tidsperiod 1996-2001. 

Förutom att fondförvaltare som placerar internationellt presterar ett bättre resultat än 

fondförvaltare som placerar nationellt förekommer även bevis på att fonderna i 

undersökningen har en överavkastning jämfört med den riskfria räntan men en 

underavkastning jämfört med marknadsportföljen. Tecken på market timing hittades 

inte heller.   

Stotz (2006) använder sig av ett omfattande antal fonder på den tyska fondmarknaden 

under tidsperioden 1990-2005 med särskild fokusering på fondernas investeringsstilar. 

Stotz använder sig av modeller utarbetade av Jensen och Carhart och invänder att aktiva 

fonder presterar mellan 1,3 % och 1,9 % sämre än marknaden per år efter riskjusterad 

avkastning. Endast fondförvaltare som investerar i small-cap tillväxtaktier levererar 

goda resultat. Baserat på metodik av Treynor och Mazuy samt Henriksson och Merton 

ökar en positiv market timing inte fondens prestation.  

Cuthbertson, Nitzsche och O’Sullivan (2007) använder sig av ett omfattande antal 

fonder i Storbritannien från april 1975 till december 2002 för att undersöka om 

fondavkastningarna beror på tur eller skicklighet. Bootstrap metoden används och 

resulterar i att endast 5-10 % av avkastningarna kan förklaras tack vare 

portföljförvaltarnas skicklighet. Majoriteten av fonderna som presterat bättre än index 

beror enligt författarna på tur och författarna rekommenderar småspararen att investera i 

indexfonder som har lägre transaktionskostnader.   

Fernandez-Izquiredo och Matallin-Saez (2008) undersökte 2064 spanska fonder under 

perioden 1998-2001 varav 13 marknadsfördes som etiska och solidariska. Författarna 

använder sig av en multifaktormodell som beaktar marknadsportföljen för att analysera 

fondavkastningarna. Två olika analyser gjordes på fonderna: en gemensam jämförande 

analys och en analys enligt homogena grupper.  Resultaten indikerar att fonderna i 

medeltal inte presterar bättre än marknaden vilket enligt författarna understöder 

hypotesen om effektiva marknader. Det existerade inga skillnader mellan etiska och 

vanliga fonder.  

Sehgal och Jhanwar (2008) undersöker om en kortsiktig avkastningsstabilitet existerar 

för 59 indiska fonder baserat på månatliga avkastningar från januari 2000 till december 

2004. Studien resulterar inte i någon kortsiktig avkastningsstabilitet och majoriteten av 
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fonderna presterar ett sämre resultat än Bombay Stock Exchange (BSE)-500 index. 

Portföljförvaltarna besitter med andra ord ingen tilläggsinformation som resulterar i 

högre avkastningar. Vidare är det ytterst tveksamt om fondförvaltaren lyckas maximera 

portföljens vinst med att köpa värdepapper som historiskt presterat bra och motsvarande 

sälja värdepapper som presterat dåligt.  

Swinkels och Rzezniczak (200) använder sig av månatliga fondavkastningar för att 

analysera 38 polska aktie- bland- och räntefonder under perioden 2000-2007. 

Författarna använder sig av ett antal riskjusterade avkastningsmodeller som indikerar att 

polska fondförvaltare presterar ett lika bra resultat jämfört med den passivt förvaltade 

marknadsportföljen även efter beaktande av fondutgifter. Således får investerare en lika 

hög avkastning med att investera i aktivt förvaltade fonder som att investera passivt i 

indexfonder.  

Arugaslan, Edwards och Samant (2008) undersöker 50 internationella aktiefonder som 

investerar sina tillgångar såväl i USA som på den internationella marknaden under 

tidsperioden 1994-2003 enligt en riskjusterad värderingsmodell utformad av Modigliani 

och Modigliani samt de traditionella metoderna utformade av Jensen, Treynor och 

Sharpe. Modellerna indikerar att hela 49 av 50 fonder presterar bättre än MSCI EAFE 

index och samtliga fonder besegrar S&P 500 index. Totalt 22 av undersökningens 

fonder omfattas av en 10-årig period. Av dessa presterar endast två fonder sämre än 

MSCI EAFE medan S&P 500 presterar bättre än 14 fonder.  

Den internationella fondmarknaden omfattar såväl tillväxt- som industrialiserade 

marknader. Ett stort antal undersökningar behandlar internationell diversifiering ur ett 

nordamerikanskt perspektiv och jämför vanligtvis den internationella avkastningen med 

den inhemska. Resultaten indikerar att internationell diversifiering är lönsam och den 

aktiva förvaltningen i flera fall visar sig bära frukt. Vidare existerar skillnader mellan 

olika fondmarknader. Den aktiva fondförvaltningen visar sig ha ett starkare fotfäste på 

tillväxtmarknader medan den passiva är mera implementerad på industrialiserade 

marknader. En sammanfattning av tidigare internationell existerar i tabell 3. 

4.3 Tidigare finländsk forskning 

I en av de tidigare studierna på den finländska marknaden finner Heikkilä (1993) bevis 

för att endast ett fåtal fonder presterar bättre än jämförelseindex under tidsperioden 

1989-1991 där 13 fonder ingick. Heikkilä använder sig av de traditionsenliga 
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prestationsmåtten utarbetade av Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968). 

Fastän olika prestationsmått använts i undersökningen är den studerade perioden för 

kort för att dra konkreta slutsatser. Dessutom användes Unitas index som måttstock 

vilket ger upphov till missvisande resultat eftersom indexet i första hand är ett 

prisindex.  

Liljeblom och Löflund (1995) har studerat fondprestationen under tidsperioden 1991-

1995. Enligt undersökningen presterar fonderna som var indelade i tre subperioder 

ytterst sällan bättre än marknaden och fondens kostnader är signifikant relaterade till 

fondprestationen. Som jämförelseindex användes HEX och FOX-indexen. Endast en 

räntefond presterade bättre än jämförelseindexet under hela perioden och huvuddelen av 

fonderna hade negativa alfavärden. Samma fond var den enda som lyckades tajma 

marknaden. Författarna hittade också ett negativt samband mellan fondavgifter och 

fondprestation.  

Becker (1998) undersöker prestationen för 10 finländska aktie-, bland- och räntefonder 

mellan 1992 och 1995. Undersökningen är indelad i två subperioder där den ena 

kategoriserar en stigande marknad och den andra en sjunkande. Författaren använder sig 

av Treynors, Sharpes och Jensens prestationsmått. Enligt undersökningen lyckades tre 

fonder prestera ett bättre resultat än HEX portföljindex emedan sju fonder hade en 

negativ överavkastning. Under den stigande perioden presterade alla fonder bättre än 

index. Under den senare sjunkande perioden sjönk avkastningarna mera än index. 

Placeringsfonden Odin Finland toppade listan med eftersom fonden enbart under 1993 

erhöll en avkastning på 122,52 %.  

Sandvall (1998a) undersöker åter om finländska aktie-, ränte- och blandfonder klarar av 

att prestera avvikande avkastningar gentemot HEX-index samt om market timing 

existerar under tidsperioden 1.1.1993-27.8.1997. Undersökningen är fri från 

överlevnads bias eftersom studien innehåller samtliga fonder under tidsperioden. För att 

mäta överavkastningen används en villkorlig och ovillkorlig CAPM. Market timingen  

evalueras via modeller utarbetade av Treynor och Mazuy (1966) samt Henriksson och 

Merton (1981). Enligt undersökningen existerar överavkastning i alla fondtyper förutom 

aktiefonder. Aktiefonder har en negativ överavkastning såväl på kort som på lång sikt. 

Ränte- och blandfonderna visar däremot positiva överavkastningar under tidsperioden. 

Ingen market timing identifierades.  
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          Tabell 3 Sammanfattning av tidigare internationell forskning 

      
Författare År  Tidsperiod Antal Typ av Metoder Överlevnads Jämförelse- Fond- Resultat Förvaltnings- 

      Fonder  Fonder    Bias Index avgifter   metod 

Cumby & Glen 1990 1982-88 15 Alla CAPM Ja MSCI-World Nej Största delen av fonderna  Passiv 

     

G&T modell 

   

förlorar mot index 

 
Eun, Kolodny 1991 1977-86 19 Alla CAPM Ja S&P 500 Nej Bättre prestation än S&P 500 Både och 

& Resnick 

      

MSCI-World 

 

 sämre än MSCI World 

 
Cai, Chan  1997 1981-91 1151 Alla CAPM Nej TSI-index Ja Fonderna underpresterar Passiv 

& Yamada 

    

PPW 

   

index med 3,6-10,8 % 

 
Bers 1998 1990-96 101 Alla CAPM Ja MSCI-World Nej Marknadstajmning och  Aktiv 

         

överavkastningar existerar 

 
Dahlqvist, Engström 2000 1993-97 210 Alla CAPM Nej Findata index Ja Sm-fonder presterar bättre Både och 

& Söderlind 

      

Sm-index 

 

än blue-chip bolag 

 
Otten & Bams 2002 1991-98 506 Alla CAPM Ja Worldscope Ja Alla länder utom Tyskland Aktiv 

         

presterar bättre än index 

 
Engström 2003 1993-98 299 Alla CAPM Nej MSCI-World Ja Asiatiska fonder underpresterar Passiv 

     

Singel-index 

 

MSCI-Asia 

 

 8%, europeiska  -1,6 % 

 
Kacperczyk,Siam 2005 1984-99 50 Aktie CAPM Nej IC-index Ja Sm-fonder presterar bättre Aktiv 

& Zheng 

    

DGTM-mått 

   

än blue-chip bolag 

 
Stotz 2006 1990-2005 141 Alla CAPM Nej Dax-30 Ja Aktiva fonder underpresterar  Passiv 

Cutchbertson 

    

M-timing 

   

index med 1,3-1,9 % 

 
Nitzsche & O'Sullivan 2007 1975-2002 935 Alla Bootstrap Nej FT All Share Ja Majoriteten av fonderna  Passiv 

         

presterar sämre än index 

 
Fernandez-Izquiredo  2008 1998-2001 2064 Alla Multifaktormodell Nej Ibex-35 Ja Både etiska och vanliga  Passiv 

& Matallin-Saez  

      

MSCI-World 

 

presterar sämre än index  

 
Sehgal & Jhanwar 2008 2000-04 59 Aktie CAPM Ja BSE-500 Ja Endast 1 av 4 portföljer Passiv 

         

presterar bättre än index 

 
Swinkels & 2009 2000-07 38 Aktie, Ränte CAPM Ja WIG-index Ja Förvaltare presterar lika bra Både och 

Rzezniczak 

   

Bland M-timing 

   

som index efter fondavgifter 

 
Arugaslan,Edwards 2009 1994-2003 50 Aktie CAPM Ja MSCI EAFE Ja 49 av 50 fonder presterar Aktiv 

& Samant             S&P 500   bättre än index    
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Sandvall (1998b) undersöker finländska ränte-, bland- och aktiefonder under 

tidsperioden 1.1.1995–30.6.1998 fritt från överlevnads-bias. Till skillnad från Sandvall 

(1998) används HEX Portfolio index som begränsar de största värdepapprens inflytande 

vilket kan bidra till de goda fondprestationernas måttstock. Författaren formar olika 

portföljer och rangordnar dessa enligt vinnare och förlorare under en sexmånaders- 

period. Enligt undersökningen presterar största delen av fonderna i de olika portföljerna 

bättre än marknaden och överavkastningar existerar. Fonder som presterat bra tidigare 

tenderar att göra det också i framtiden.   

Pohjavuori (2000) analyserar 20 finländska aktie- och blandfonders prestation mellan 

1995 och 1998. Som måttstock används HEX-portföljindex som även beaktar 

dividender samt 3-månaders Euribor. I undersökningen ingår även en passiv 

jämförelseportfölj som formats av slumpmässigt utvalda bolag från Helsingfors 

värdepappersbörs. Det framkommer att fondernas prestation är betydligt bättre än 

marknadens och den passiva jämförelseportföljen placerade sig på en blygsam femtonde 

plats. Vidare erhöll endast fem placeringsfonder ett statistiskt signifikant alfavärde som 

överpresterade alfavärdet för marknadsportföljen.     

Pöntinen (2000) undersöker avkastningsstabiliteten på 15 finländska aktiefonder under 

1996-1999 med hjälp av riskjusterade prestationsmått. Studien innehåller samtliga 

aktiefonder under tidsperioden och som måttstock fungerar HEX portföljindex.  Enligt 

undersökningens metoder existerar det ingen stabilitet i avkastningen för de undersökta 

fonderna. Således finns det inget bevis på att fonder med höga alfavärden i framtiden 

skulle prestera goda resultat. 12 av 15 fonder hade ett signifikant positivt alfavärde 

under hela tidsperioden. Placeringsfonderna Gyllenberg Small Firm och Leonia Aktie 

uppvisade den bästa riskjusterade avkastningen.  

Ekholm, Pasternack och Sandvall (2000) analyserar avkastningsstabiliteten på 

fondfamiljenivå på finska marknaden. I undersökningen ingår aktie- ränte- och 

blandfonder under tidsperioden 1995-2000. Studien innehåller såväl nya som 

fusionerade fonder och är således fri från överlevnads bias. Prestationsmåtten omfattar 

riskjusterad avkastning och market timing undersöks med ett mått utarbetat av Treynor 

och Mazuy (1996). Författarna finner vissa avvikande överavkastningar inom 

fondfamiljerna och signifikanta bevis på att avkastningsstabilitet existerar. 

Undersökningen innehåller ändå signifikanta Sharpevärden. Avkastningsstabiliteten 
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beror på att den finländska fondmarknaden styrs av ett fåtal stora fondbolag med 

överlägsen prestation.  

Haapala (2001) studerar 24 finländska fonders avkastningsstabilitet under tidsperioden 

1997-2000. Materialet är fritt från överlevnads bias och omfattar samtliga aktie- och 

blandfonder under tidsperioden. Avkastningsstabiliteten testas med olika riskjusterade 

metoder samt Malkiels z-test. Författaren finner bevis på att enskilda fonders avkastning 

är stabil då fonderna i sin helhet saknar avkastningsstabilitet. HEX portföljindexet 

presterar antingen lika bra eller bättre än samtliga aktiefonder ända till sista kvartalet 

1999. Märkligt är att indexet har en högre volatilitet än fonderna. Blandfonderna visar 

sig noggrant följa index och endast ett par fonder har en överavkastning gentemot 

index.  

Yli-Honkola (2002) undersöker finländska aktie- och hedgefonders prestation under 

perioden 1997-2000. Totalt 15 aktiefonder och två hedgefonder ingår i undersökningen 

och som prestationsmått används Sharpekvoten, Treynors index och Jensens alfa. Enligt 

resultatet presterar hedgefonderna sämre än aktiefonderna. Av 15 aktiefonder presterade 

nio bättre än HEX-portföljindexet. Författaren påpekar dock att tidsperioden är alltför 

kort för att dra signifikanta slutsatser angående fondernas prestation. Vidare 

kännetecknas perioden av en stark uppgång på marknaden vilket ger aktiefonderna en 

fördel framför hedgefonderna som historiskt sätt presterar bättre i sjunkande marknader.  

Jern (2002) undersöker 18 finländska fonders prestation under tidsperioden 1993-2000 

med att dela in prestationen enligt en metod som framställts av Wermers(2000). 

Resultatet av studien indikerar att aktivt förvaltade fonder överpresterar index med 6,6 

procent per år. Majoriteten av de undersökta fonderna hade en högre avkastning än 

jämförelseindexet även efter att fondavgifterna reducerats. Efter att avgifterna 

reducerats presterar fonderna bättre än marknaden med 0,8 %. Jern påpekar dock att 

resultaten i stor grad beror på informationsteknologiföretagens goda resultat kring 

millenniumskiftet. Speciellt Nokia och Sonera bidrar starkt till överavkastningen.  

Korpela och Puttonen (2005) undersöker om passivt förvaltade fonder presterar bättre 

än aktivt förvaltade fonder efter att fondernas avgifter beaktats. Undersökningen 

omfattar hela 612 fonder. Den empiriska undersökningen resulterar i att medeltalet av 

de aktiva fonderna inte har lyckats prestera bättre än passivt förvaltade fonder efter 
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avgifter. Vidare har finländska fonder som har incitamentavgifter lägre operationella 

kostnader än fonder som saknar dessa avgifter.  

Ekholm och Peel (2007) undersöker prestationen för 175 finländska placeringsfonder 

som inkluderar såväl offentlig som icke-offentlig information. Informationen baserar sig 

på resultat från frågeformulär ifyllda av ett antal fondförvaltare. Undersökningen 

resulterar i att ett ökat antal investerare har en dålig inverkan på fondprestation. Vidare 

presterar indexfonder sämre än aktivt förvaltade fonder eftersom finländska indexfonder 

har för höga avgifter vilket beror på den finländska fondindustrins tidiga ålder. Fonder 

som handlas till ett internt mäklararvode presterar sämre än fonder som handlas till ett 

externt arvode.   

Direkta undersökningar om aktiv och passiv fondförvaltning regleras främst i pro gradu- 

avhandlingar emedan en viss litteratur om finländska fonders prestation existerar. Den 

finländska forskningen presterar liknande resultat som den nordamerikanska och 

internationella med den skillnaden att de undersökningar som visar sig prestera bättre än 

marknadsportföljen oftast lider av överlevnads-bias. En sammanfattning av tidigare 

finländsk forskning finns i tabell 4.  
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    Tabell 4 Sammanfattning av tidigare finländsk forskning      

       
Författare År  Tidsperiod Antal Typ av Metoder Överlevnads Jämförelse- Fond- Resultat Förvaltnings- 

      Fonder  Fonder    Bias index avgifter   metod 

Heikkilä 1993 1989-91 13 Alla CAPM Ja Unitas Nej Endast ett par fonder Passiv 

         

presterar bättre än index 

 
Liljeblom 1995 1991-95 11-37 Alla CAPM Nej HEX Ja Största delen av fonderna har Passiv 

& Löflund 

    

TM & H.M 

 

FOX 

 

negativa alfavärden 

 
Becker  1998 1992-95 10 Alla CAPM Ja HEX Nej 7 fonder presterar bättre,  Passiv 

         

3 fonder sämre än index 

 
Sandvall 1998a 1993-97 40-44 Aktie,Ränte CAPM Nej HEX Ja Alla fondtyper utom aktie- Aktiv 

     

TM & HM 

 

oblig-index 

 

fonder överpresterar index. 

 
Sandvall 1998b 1995-98 40-44 Alla CAPM Nej HEX-portfölj Ja Största delen av fonderna  Aktiv 

         

presterar bättre än index 

 
Pohjavuori 2000 1995-98 20 Aktie, Bland CAPM Ja Hex-portfölj Nej Majoriteten av fonderna  Aktiv 

         

presterar bättre än index 

 
Pöntinen 2000 1996-99 15 Aktie CAPM Nej Hex-portfölj Nej 12 av 15 fonder presterar  Aktiv 

         

bättre än index 

 
Ekholm,Pasternack 2000 1995-2000 >50 Alla CAPM Nej HEX-portfölj Nej Största delen av fondfamiljerna Aktiv 

& Sandvall 

    

TM 

   

presterar bättre än index 

 
Haapala 2001 1997-2000 24 Aktie,Bland CAPM Nej HEX-portfölj Nej Största delen av fonderna  Lika bra 

         

presterar lika bra som index 

 
Yli-Honkola 2002 1997-2000 17 Aktie,Hedge CAPM Ja HEX-portfölj Nej 9 fonder av 15 presterar Aktiv 

         

bättre än index 

 
Jern 2002 1993-2000 18 Aktie AS,CS,CT Nej EWTI Ja Fonderna presterar 6,6 % Aktiv 

         

0,8 % efter avgifter 

 
Korpela  2005 2002-2005 612 Alla TER Nej Indexfonder Ja Majoriteten av fonderna  Passiv 

& Puttonen 

    

Tracking 

Error 

   

underpresterar marknaden 

 
Ekholm & Peel 2007 2006-07 175 Alla CAPM Ja okänt Nej Aktivt förvaltade fonder  Aktiv 

                  presterar bättre än indexfonder 
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5 METODER 

Utvärdering av fonders riskjusterade prestation har sina rötter i studier utförda av 

Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968) och dessa metoder är ännu i dagens 

läge allmänt förekommande prestationsmått. Treynors (1965) modell innebär evaluering 

av en portföljs prestation via justering av medel överavkastningen för graden av 

marknadens systematiska risk. Den systematiska risken kan estimeras genom att 

regressera fondens avkastning med marknadens jämförelseindex. Sharpe (1966) 

använder sig av metod som beräknar medelöveravkastningen i enlighet med den totala 

risken i en portfölj. Den totala risken estimeras via avkastningarnas standardavvikelser. 

I en modell utvecklad av Jensen (1968) undersöks om portföljens avkastningar till 

skillnad från marknadens är statistiskt signifikant samt om portföljförvaltaren kan uppnå 

en överavkastning jämfört med marknaden. För att mäta en fondförvaltares förmåga att 

tidsanpassa marknaden kommer två modeller att användas. Den första modellen baserar 

sig på forskning av Treynor och Mazuy (1966) och antar att fondens systematiska risk 

är en funktion av marknadens överavkastning. Den andra modellen, som är utarbetad av 

Henriksson och Merton (1981), antar att fondförvaltaren väljer mellan olika risknivåer 

för att kunna tidsanpassa marknaden. Kapitlet ger en grundlig utvärdering av samtliga 

ovan nämnda modeller.  

5.1 Riskjusterade prestationsmått 

Treynor (1965) använder sig av systematisk risk eftersom den undersökta portföljen 

antas vara del av en större portfölj i vilken icke-systematisk risk är diversifierad. För att 

utvärdera placeringsfondens prestation förevisar modellen en karakteristisk linje som 

beskriver investeringens förväntade avkastning i samband till dess risk. Linjens lutning 

utgörs av den systematiska risken som även betecknas βi. Treynors prestationsmått 

erhålls genom att dividera portföljens riskpremie med betat enligt: 

 

  
i f

i

i

R R
T




                (1)

             

där Ti står för Treynors prestationsmått för portfölj i, βi är betat eller den systematiska 

risken för portfölj i, Ri är portföljens förväntade avkastning för en viss period och Rf är 
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riskfria räntan. Treynor påpekar att modellen inte utgör en perfekt lösning för 

fondförvaltare eftersom vissa antaganden angående fondprestation delar människors 

åsikter, exempelvis fondens investeringsprinciper. Dock utgör modellen en möjlighet att 

jämföra prestationen mellan olika placeringsfonder samt rangordna dessa. Emedan ett 

högt positivt värde på Treynors prestationsmått indikerar att fonden presterar en hög 

riskjusterad avkastning är ett negativt värde ett tecken på en ofördelaktig prestation.  

Sharpe (1966) invänder att Treynors prestationsmått inte kan förklara förändringen i 

fondernas avkastningskänslighet vid bristfällig diversifiering och introducerade sin egen 

modell, den s.k. Sharpekvoten. Prestationsmåttet är av relevans för investerare som vill 

välja en viss fond till sin portfölj. Enligt Sharpe kan prestation evalueras med en enkel 

modell som beaktar såväl avkastning som risk. Till skillnad från Treynors modell 

beaktas både systematisk och osystematisk risk. Sharpekvoten beräknas för varje fond 

med att dividera portföljens riskpremium med portföljens totala risk som representeras 

av dess standardavvikelse enligt: 
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där Si definierar Sharpkvoten för portfölj i, ơi är standardavvikelsen för avkastningar i 

portfölj i, Ri är portföljens förväntade avkastning för en viss period och Rf indikerar den 

riskfria räntan. Enligt författaren tenderar hög fondavkastning att ha ett starkt samband 

med hög risk. Dock existerar det skillnader mellan fonder och dessa skillnader är inte 

enbart transitoriska. Till en stor del kan skillnaderna förklaras via godtagandet att 

marknaderna är effektiva samt fondförvaltarnas förmåga att diversifiera portföljens 

tillgångar och inte finna över- och undervärdera tillgångar. Sharpe påpekar även att 

vidare studier krävs för att bestämma riskjusterad prestation.  

Jensen (1968) argumenterar att portföljprestation kan delas in i två delar; (1) 

förutspående av framtida värdepapperspriser och (2) minimering av unik risk via 

effektiv diversifiering. Den sistnämnda framhäver portföljförvaltarens förmåga att 

förutspå framtida värdepapperspriser och således uppnå ett resultat som överträffar den 

förväntade avkastningen på portföljen. En portföljförvaltare kan därför reducera 

eventuella förluster i en portfölj med att sänka portföljens betavärde ifall en ekonomisk 

recession förväntas och i motsats öka vinsten med en betaökning ifall en högkonjunktur 

förväntas. Betat fungerar som ett effektivt mått vid estimering av marknadsrisk för en 
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enskild tillgång eller en passiv förvaltad portfölj. I motsats kan en fondförvaltare för en 

aktiv förvaltad aktiefond uppnå onormalt stora avkastningar med att framgångsrikt 

förutspå aktiepriser. Detta indikerar att fondförvaltaren accepterar mindre risk och 

uppnår en högre avkastning vilket placerar feltermen ovanför regressionslinjen. Jensens 

utvärderingsmått brukar ofta användas för att förutspå aktiemarknadens framtida 

utveckling via estimerandet av ett alfavärde som antyder om en aktie är under- eller 

överprissatt. Jensens utvärderingsmått eller Jensens alfa har sin utgångspunkt i 

antagandet om effektiva marknader och Capital Asset Pricing Model (CAPM) som 

indikerar att värdepappersavkastningen är i enlighet med dess risk. Jensens alfa baserar 

sig således på samma antaganden som gäller för CAPM och uppställs:  

 

( )i f m f iR R R R               (3) 

    

där Ri benämner portföljens förväntade avkastning för en viss period, Rf  är riskfria 

räntan, β är estimerat beta för fonden jämfört med marknadsindexet, Rmt är  

avkastningen från det jämförande marknadsindexet och α står för alfavärdet samt εi står 

för den slumpmässiga feltermen. Summan av feltermerna är noll och termen skall vara 

oberoende. Ifall fondförvaltaren framgångsrikt lyckas förutspå aktiepriser kommer alfat 

(α) i formeln att vara positivt. Alfat är noll ifall fondförvaltarens prestation är samma 

som index. Således är alfat negativt om fondförvaltaren presterar sämre än indexet. 

Anmärkningsvärt är att en OLS-regression görs för att bestämma om ett positivt alfa 

beror på slumpmässiga förändringar eller fondförvaltarens goda förmåga att finna 

under- och övervärderade tillgångar.  

5.2 Utvärderingsmetoder för market timing och värdepappersselektion 

Ett antal olika metoder har framhävts inom den finansiella litteraturen för evaluering av 

portföljförvaltares val av värdepapper och tidsanpassning av marknaden. Materialet har 

vanligen bestått av observerade tidsserier på portföljavkastningar. Market timing 

involverar överflyttning av tillgångar mellan en marknadsindexportfölj och en riskfri 

tillgång (t.ex. statsobligation) beroende på ifall marknaden som en helhet förväntas 

prestera bättre än den riskfria tillgången. Portföljförvaltare som förutspår en sjunkande 

marknad kan anpassa sin portfölj enligt detta med att öka andelen likvida medel eller 

reducera betat på aktierna i portföljen. På motsvarande sätt kan portföljförvaltaren vid 

en uppgång reducera likvida medel i portföljen eller öka betat på aktierna i portföljen.  
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Treynor och Mazuy (1966) har utvecklat en modell som fondförvaltaren kan använda 

för att förutspå marknadsfluktuationer. Modellen baserar sig på en regressionsanalys av 

en förvaltad portföljs reella avkastningar som innehåller en kvadratisk term. 

Grundtanken med modellen är att ifall fondförvaltarna kan förutspå 

marknadsfluktuationer ökar de samtidigt portföljens risk då marknaden stiger och 

sänker den ifall marknaden sjunker. Formeln erhålls med att tillföra kvadrerade extra 

avkastningar till CAPM enligt :  

 

 
2( ) ( )i f m f i m f iR R R R c R R                  (4) 

där Ri står för fondens avkastning, Rf är den rikfria räntan, Rm är jämförelseindexets 

avkastning och εi är den slumpmässiga feltermen. Modellen involverar en regression för 

fondernas överavkastningar som beroende variabel och marknadsportföljens 

överavkastning som oberoende variabel.  Koefficienten ci, som anger den kvadrerade 

överavkastningen, mäter förmågan för fondförvaltarna att anpassa marknaden. Ett 

positivt och signifikant värde på ci kan tolkas som indikation på att fondförvaltaren 

framgångsrikt lyckats tidsanpassa marknaden. Ett icke-signifikant värde på ci kan 

antingen tolkas som negativ market timing eller att fondförvaltaren inte försökt köpa 

och sälja vid en viss tidpunkt vilket kännetecknar en passivt förvaltad fond. Treynor och 

Mazuy argumenterar att betat för en fond hålls konstant ifall fondförvaltare endast 

koncentrerar sig på att välja aktier istället för att försöka tidsanpassa marknaden. I 

grafisk form bildar fondernas överavkastningar gentemot marknadens avkastning en rät 

linje (karakteristisk linje). Om fondförvaltaren försöker tidsanpassa marknaden och 

förändrar betat för hela portföljen men inte lyckas förutspå marknadens riktning 

kommer fonderna att visa ett linjärt mönster. Ifall fondförvaltaren är framgångsrik med 

att förutspå marknadens framtida riktning kommer fonderna i grafen att befinna sig 

ovanför den karakteristiska linjen i en stigande marknad och på motsvarande sätt ligga 

under den i en sjunkande marknad. 

Henriksson och Merton (1981) har föreslagit en förbättrad version på Treynor och 

Mazuys modell för att testa fondförvaltarens möjligheter att förutspå marknaden. 

Modellen ger en noggrannare beskrivning av portföljförvaltningens grundliga karaktär 

och omfattar även möjligheten att fondförvaltarens prognoser kan variera över tiden. 

Till skillnad från Treynor och Mazuys modell, där betavärdet kan uppta flera värden, 

kan den nyare modellen endast uppta två värden: ett stort värde när marknaden får ett 
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uppsving, dvs. då Rm > Rf och ett litet värde då marknaden sjunker, dvs. då Rm < Rf. 

Således bör en framgångsrik fondförvaltare välja ett högt beta vid högkonjunkturer och 

ett lågt vid lågkonjunkturer. Förhållande mellan detta presenteras i formeln:   

 

  
2( ) ( )i f m f i m f iR R R R c D R R        

        (5) 

där D är en dummyvariabel som antar värdet 1 då indexet har en negativ överavkastning 

och 0 i övriga fall.  

De ovan nämnda modellerna har förekommit i den akademiska litteraturen med 

varierande resultat. Henrikssons (1984) undersökning av 116 fonder under tidsperioden 

1968-1980 indikerar att fondförvaltare inte lyckas vidta en strategi som framgångsrikt 

förutspår avkastningen på marknadsportföljen. I motsats till detta hävdar Bello och 

Janjigian (1997) att positiv signifikant market timing existerar för 633 fonder under 

tidsperioden 1984-1994. I senare studier undersöker Ekholm (2009) förhållandet mellan 

aktivitet och prestation för aktivt förvaltade amerikanska aktiefonder mellan åren 2000-

2007. Författaren hävdar att fondprestationen ökar tack vare förvaltarens val av 

värdepapper men förstörs på grund av market timing.  

Henriksson och Merton metoden anses enligt Raju och Rao (2009) vara bättre på att 

mäta market timing eftersom modellen erbjuder djupare insikter i fondernas prestationer 

och skillnaderna mellan dessa. Enligt Bollen och Busse (2002) ökar tilläggsfaktorn (D) 

antalet signifikanta fonder med 35 % i Henriksson och Merton modellen. Jiang, Yao 

och Yu (2007) invänder dock att tilläggsfaktorn inte ger modellen ett mervärde och att 

Treynor och Mazuys modell möjliggör att betat förändras dynamiskt enligt gällande 

marknadstrender vilket ger modellen ett visst övertag.    
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6 DATAMATERIAL 

Materialet består av månatliga logaritmerade avkastningar för 180 aktiefonder. 

Fonderna placerar sina tillgångar i aktier som är föremål för offentlig handel och vars 

emittent är ett finländskt, europeiskt eller amerikanskt bolag eller ett bolag som är 

verksamt inom detta område. Även indexfonder och fonder som investerar i sm-företag 

ingår i undersökningen. Samtliga aktiefonder inom respektive fondfamilj som varit 

verksamma under tidsperioden 1.1.1999 - 31.06.2009 ingår i undersökningen. Utöver 

detta underöks två subperioder som kategoriseras av såväl låg- och högkonjunkturer. 

Paneldata är hämtat från Finlands ledande databas för fondrapportering, 

Sijoitustutkimus Oy. Företaget erbjuder inte placeringstjänster och verksamheten 

baserar sig således på oberoende fondrapportering. Uppgifterna om den riskfria räntan 

är hämtade från Thomson Datastream. Den riskfria räntan baserar sig på 3 månaders 

euribor och räntan används tack vare sin breda användbarhet inom Europa. Nowman 

och Yahia (2008) hävdar att 1 månads euribor kännetecknas av en hög volatilitet i 

proportion till själva räntan emedan 6 månaders euribor på motsvarande sätt har en 

mindre volatilitet. Detta kan motivera valet av 3-månaders euribor som val av riskfri 

ränta eftersom denna befinner sig mitt emellan den högt volatila 1 månaders Euribor 

och den mera stabila 6 månaders euribor. Vidare använder sig även låntagare i Finland 

av Euribor vilket gör räntan tillgänglig som riskfri tillgång i undersökningen. Fonder 

som investerar sina tillgångar inom en viss sektor, till exempel skogsindustrin eller 

informationsteknologin, kommer inte att ingå i undersökningen. Alla fonder är 

tillväxtandelsfonder, det vill säga den eventuella avkastningen läggs till fondandelens 

värde. Samtliga fonder som undersöks presenteras i bilaga 4.  

Överlevnads-bias är en viktig faktor vid undersökning av fonders prestation eftersom 

fonder med dåliga prestationer tenderar att fusioneras eller försvinna från marknaden 

snabbare än fonder med goda prestationer. Detta ger vanligtvis en missvisande bild av 

studier eftersom forskare vanligtvis väljer ett visst antal fonder som dominerar 

undersökningsperioden. Tidigare studier koncentrerade sig i stor grad på att utveckla 

prestationsmått och bias i studien spelade inte en lika stor roll. I senare studier har 

överlevnads bias fått en mera central roll och forskare brukar inkludera samtliga fonder 

som existerar under undersökningsperioden för att undersökningen ge större 

trovärdighet (Elton, Gruber och Blake 1996b). I en undersökning uppskattar Blake, 

Elton och Gruber (1993) att överlevnads bias höjer avkastningen med 0,27 
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procentenheter annum för räntefonder. Estimeringen utförs via jämförande av 

överavkastningen mellan fonder som överlever och fonder som inte gör det. Vidare 

konstaterar författarna att nästan alla tidigare undersökningar om fondprestation lider av 

överlevnads-bias. Således kan studier utförda efter 1992 anses vara mer pålitliga än 

studier före 1992 som inte är justerade för överlevnads bias. Denna undersökning är fri 

från överlevnads bias eftersom den inkluderar samtliga fonder, såväl avregistrerade och 

fusionerade som existerande, under forskningsperioden.  

En del av de aktivt förvaltade fonderna anger ett jämförelseindex som inte stämmer 

överens med fondens faktiska investeringsstil. Dessa index är av betydelse för 

investerare eftersom fondprestation som hänför sig till en specifik måttstock är 

signifikant avgörande för fondens senare kassaströmmar. Prestationsmåtten som 

bedömer fondens investeringsstil påverkas även vid val av missvisande index (Sensoy 

2007). Undersökningen använder sig av allmänt accepterade och förekommande index 

som har anknytning till fondens investeringsstil. Finländska fonderna kommer att 

jämföras med OMX Helsingfors Benchmark Cap samt OMX 25. Det förstnämnda 

indexet omfattar cirka 50 aktier som utgör 80 % av marknadsvikten på börsen i 

Helsingfors. Ingen enskild aktie utgör mer än 10 % av indexet. Den sistnämnda omfattar 

de 25 största finländska bolagen. De europeiska aktiefonderna jämförs med MSCI 

Europe och MSCI EMU som i sin tur omfattar de största marknaderna inom Europeiska 

Unionen respektive europeiska länder med euro som valuta. Nordiska fonderna jämförs 

med MSCI Nordic och OMX Nordic 40 som omfattar de 40 största bolagen i Norden. 

De nordamerikanska fondernas jämförelseindex utgörs av MSCI North America och 

S&P 500. Samtliga index inkluderar även utbetalning av dividender. Avkastningarna är 

hämtade från Thomson Datastream.  

Ett intressant problemområde har varit fondavgifternas påverkan på avkastningen. Vissa 

undersökningar stöder teorin att fondavgifter har en negativ påverkan på fonders 

avkastningar (Wermers 2000), medan annan forskning stöder motsatsen (Ippolito 1989). 

De årliga totala avgifterna för aktivt förvaltade aktiefonder kan utgöra 1,5 - 3 % av 

investerarens potentiella avkastning medan indexfonder vanligtvis har en årlig avgift på 

under 1 %. En fonds avgifter regleras i dess TER-tal (Total Expense Ratio). TER-talet 

omfattar såväl fondens förvaltningsavgift som möjliga prestationsbaserade intäkter och 

bank kostnader. I Finland är medelvärdet för TER-talet 1,50 % för aktiefonder 

(Sijoitustutkimus Oy 2009). Höga TER-tal beror på de transaktionskostnader som 
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uppkommer i samband med värdepappershandeln. Enligt Karceski, Livingston och 

O´Neal (2004) utgör den genomsnittliga fondens transaktionskostnader 0,27 % av 

fondens totala kapital. Förutom detta existerar även tecknings- och 

försäljningskostnader som uppkommer då placeraren tecknar fondandelar och säljer 

dem. Denna undersökning kommer att beakta fondernas avgifter och således undersöka 

om det finns en fördel med billiga passivt förvaltade indexfonder gentemot aktivt 

förvaltade fonder som kännetecknas av högre avgifter. Förutom TER-talet kommer även 

fondens teckningsprovision och försäljningsavgift att reduceras från den kumulativa 

avkastningen.  

Det är värt att nämna att tidsperioden karaktäriseras av både ekonomiska upp- och 

nedgångar. Både den extrema tillväxten efter informationsteknologins gyllene år samt 

de senaste årens turbulenta period med negativ tillväxt relaterat till den amerikanska 

bolånekrisen ingår i materialet. Dessa konjunkturer påverkar inte forskningen eftersom 

förutsättningarna för att prestera bättre än indexet är samma, oberoende av 

marknadssituationen. Subperioden 1.4.2000 - 1.1.2003 beskriver den lågkonjunktur som 

påbörjades efter den starka ekonomiska tillväxten på 1990-talet. Under denna tidsperiod 

sjönk NASDAQ Composite indexet närmare 80 % och de onormala vinsterna som 

informationsteknologin producerade stagnerade. Den ekonomiska uppsving som 

därefter följde karaktäriserades av optimism bland investerare samt positiva ekonomiska 

förväntningar. Denna tidsperiod 1.2.2003 – 1.11.2007 utgör undersökningens andra 

subperiod.  
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7 RESULTAT 

Samtliga finländska aktiefonder som placerar sina tillgångar på den finländska, 

nordiska, europeiska och nordamerikanska marknaden under tidsperioden 1999-2009 

har undersökts. Undersökningen behandlar perioden i sin helhet samt två mindre 

subperioder. Fonderna jämförs mot två olika jämförelseindex som representerar de mest 

likvida aktierna inom respektive fondfamilj. Undersökningen indikerar att finländska 

fonder i genomsnitt inte presterar bättre resultat än sina jämförelseindex. Endast ett fåtal 

positivt signifikanta alfavärden identifierades medan majoriteten erhöll negativa icke-

signifikanta värden. De passivt förvaltade indexfonderna som ingår i undersökningen 

förevisar höga förklaringsvärden vilket indikerar att investeraren i stort sätt erhåller 

fondens avkastning minskat med dess avgifter. Ingen signifikant market timing 

identifieras.  

Resultaten för fondernas riskjusterade avkastning och förmåga att tima marknaden 

presenteras i detta kapitel. Först presenteras fondernas genomsnittliga riskjusterade 

avkastning under de tre undersökningsperioderna gentemot dubbla jämförelseindex. 

Avslutningsvis presenteras resultaten för market timing.  

7.1 Riskjusterade prestationsmått 

De traditionella riskjusterade prestationsmåtten presenteras i sin helhet i tabell 5. 

Tabellen förevisar fondernas prestation gentemot två jämförelseindex under hela 

undersökningsperioden samt under två mindre subperioder. På grund av fondernas stora 

omfattning kommer endast medelvärden att rapporteras. Tabell 5 indikerar att 

prestationsmåtten förevisar liknande resultat. Värdena för  prestationsmåtten utarbetade 

av Jensen, Treynor och Sharpe är generellt antingen över eller under jämförelseindexen 

vilket innebär att fondförvaltarna antingen lyckats eller inte lyckats finna under- och 

övervärderade tillgångar på ett liknande sätt.  

Under hela undersökningsperioden existerar endast svaga bevis på att fonderna presterar 

bättre än index. En minoritet av de finländska fonderna förevisar ett positivt alfavärde 

gentemot OMX Helsingfors Cap. Prestationen gentemot OMX 25-indexet förevisar 

liknande resultat, dock med en svag positiv överavkastning för vissa fonder. Främst 

fonder som investerar i sm-företag och fonder som placerar i värdebolag som visar 

signifikanta positiva alfavärden. En svag överavkastning existerar också gentemot 

MSCI Europa. Enligt Otten och Bams (2002) har europeiska aktiefonder en tendens att 
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9
 Tabellen förevisar resultat för ett index som omfattar samtliga fonder i undersökningen. T-värden för Jensens alfa korrigeras för heteroskedasticitet och autokorrelation med 4 

Newey-West lags. R-Squared anger hur stor del av fondavkastningen som kan förklaras av jämförelseindexets avkastning. 

Tabell 5: Medelvärden av fondernas riskjusterade avkastningar vid användning av två 

jämförelseindex9 

     

Fondfamilj     Jensens     

Signif. 

5 %   Sharpe Treynor Jämförelse- 

(Fondantal)       överavkastning Volatilitet Alfa R-Squared Prob. Fonder T-stat. Kvot Mått index 

Undersökningsperiod  1.1.1999–1.6.2009, 126 observationer               

Finland (46) -0,3243 0,1633 -0,0735 0,6323 0,4826 10 -0,4872 0,0044 -0,1566 OMX H: fors Cap GI 

 

-0,3310 0,1633 -0,0733 0,5247 0,5804 8 -0,3781 0,0044 -0,1637 OMX 25 

Europa (77) -0,0375 0,1285 0,0301 0,8575 0,4656 21 0,2542 -0,0174 -0,0390 MSCI Europa 

 

-0,2351 0,1285 -0,0148 0,6319 0,5800 14 -0,2559 -0,0174 -0,4350 MSCI EMU 

USA (25) -0,0669 0,1592 -0,0087 0,8062 0,2970 6 -0,5011 -0,0042 -0,0768 MSCI Nordamerika 

 

-0,3510 0,1592 -0,0656 0,4344 0,3034 6 -1,3899 -0,0042 -0,1345 S&P 500 

Norden (32) -0,4656 0,1468 -0,0555 0,8166 0,5518 8 -0,0774 -0,0003 -0,0099 MSCI Norden 

 

-0,0620 0,1468 0,0164 0,5623 0,5159 5 0,2628 -0,0003 -0,0252 OMX Nordic 40 

Undersökningsperiod  1.4.2000–1.1.2003, 33 observationer 

       Finland (25) -0,2183 0,2992 -0,0428 0,8840 0,2377 6 -0,9823 -0,0797 -0,2075 OMX H: fors Cap GI 

 

0,1073 0,2992 -0,1046 0,7316 0,2058 9 -1,5986 -0,0797 -0,4475 OMX 25 

Europa (22) -0,1459 0,2235 -0,0557 0,7825 0,3505 5 -0,8805 -0,1021 -0,3498 MSCI Europa 

 

-0,0639 0,2235 -0,0823 0,6569 0,2619 9 -1,3234 -0,1021 -0,3225 MSCI EMU 

USA (7) -0,0374 0,2224 -0,0440 0,7263 0,3531 1 -0,5173 -0,0770 -0,3283 MSCI Nordamerika 

 

-0,3319 0,2224 -0,1068 0,4287 0,2501 1 -1,0080 -0,0770 -0,3002 S&P 500 

Norden (14) 0,0567 0,2649 -0,0707 0,7089 0,4511 3 -0,9176 -0,0917 -0,3181 MSCI Norden 

 

-0,6573 0,2649 -0,1608 0,5666 0,3322 2 -0,9125 -0,0917 -0,2655 OMX Nordic 40 

Undersökningsperiod  1.2.2003–1.11.2007, 59 observationer 

       Finland (33) -0,2754 0,1351 -0,1539 0,9053 0,6675 7 0,2024 0,0974 0,1712 OMX H: fors Cap GI 

 

-0,4336 0,1351 -0,1387 0,9009 0,6608 5 0,3118 0,0974 0,1904 OMX 25 

Europa (58) 0,1326 0,1318 0,1379 0,8446 0,3371 15 0,6976 0,0644 0,0808 MSCI Europa 

 

0,0683 0,1318 0,1523 0,8387 0,2990 15 0,8300 0,0644 0,0970 MSCI EMU 

USA (22) 0,0951 0,1371 -0,0970 0,8754 0,3177 6 -0,3233 -0,0038 -0,0017 MSCI Nordamerika 

 

-0,4327 0,1371 -0,1844 0,3079 0,5405 3 -0,6539 -0,0038 0,0038 S&P 500 

Norden (22) 0,0084 0,1235 0,3678 0,7179 0,2934 7 1,2861 0,0653 0,1025 MSCI Norden 

 

0,0898 0,1235 0,0570 0,4554 0,2977 5 1,1941 0,0653 0,1075 OMX Nordic 40 
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investera i sm-företags aktier samt välja bolag med höga M-B-värden. Detta skulle i stor 

grad förklara den svaga positiva överavkastningen eftersom båda de europeiska 

jämförelseindexen investerar i stora företag. Endast Europa och Norden förevisar 

positiva genomsnittliga alfavärden på 0,0301 respektive 0,0164. Endast elva 

nordamerikanska fonder har ett positivt alfavärde gentemot MSCI Nordamerika medan 

endast fem fonder överpresterar S&P 500. Gruber (1996) hävdar att amerikanska 

aktiefonder tenderar att investera i sm-företag samt företag med låga M-B-värden vilket 

även i detta fall kunde tänkas förklara underprestationen. De nordiska fonderna presterar 

i genomsnitt en stark negativ överavkastning gentemot MSCI Norden samt OMX 

Nordic 40. Av de nordiska fonderna förevisar de flesta fonder som investerar i sm-

företag positiva alfavärden medan övriga fonderna förevisar icke-signifikanta värden. 

Endast 3 fonder av 32 förevisade ett positivt signifikant alfavärde gentemot MSCI 

Norden. Liknande resultat erhålls gentemot OMX Nordic 40. Enligt Dahlqvist et al. 

(2000) är det värt att notera att nordiska och speciellt svenska aktiefonder till skillnad 

från övriga utvecklingsmarknader inte har visat signifikanta tecken på momentum- 

effekter
10

 vilket förklarar en viss överavkastning. Positiva Sharpe kvoter kan i viss mån 

identifieras hos de finländska fonderna. Hela 30 fonder uppvisade ett positivt 

Sharpevärde. Fonder som uppvisade positiva Sharpe kvoter presterade även positiva 

Treynor värden. Knappa 20 % av totala fonderna var signifikanta.  

Under den första subperioden som kännetecknas av en kraftig nedgång på marknaden 

kan liknande slutsatser dras. Även under lågkonjunkturer misslyckas största delen av 

fonderna att överprestera sina jämförelseindex med undantag av finländska aktiefonder 

gentemot OMX 25. Den bästa riskjusterade avkastningen erhålls av de finländska 

aktiefonderna gentemot OMX Helsingfors Cap GI där fonderna i genomsnitt presterar 

4,28 % sämre än marknaden. De lägsta riskjusterande avkastningarna i undersökningen 

förekommer under denna period. Speciellt small-cap fonderna uppvisar en stark negativ 

kumulativ avkastning. Vidare kan konstateras att alfavärden varierar kraftigt mellan 

överlevande fonder och fonder som varit verksamma under en mindre period. De lägsta 

avkastningarna förevisades av fonder som endast varit verksamma under ett år och 

sedan antingen fusionerats eller avslutats. Detta stämmer överens med Elton, Gruber 

och Blake (1996b) som hävdar att 58 % av fonder som ändrar sin investeringspolitik 

eller fusioneras brukar prestera svaga resultat. Enligt determinationskoefficienten R
2 

kan 

                                                 
10

 Antagandet att specifika aktier som presterat goda avkastningar under tidigare perioder även kommer 

att göra det i framtiden. 
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de flesta fondavkastningarna tillbeskrivas den oberoende variabeln. Det största 

undantaget utgörs av europeiska fonder som har en betydligt lägre förklaringsgrad än 

övriga fondfamiljer. Detta kan förklaras med att vissa enskilda aktier kännetecknats av 

en kraftigare nedgång och dessa haft en övervikt i fonderna. Negativa värden på Sharpe 

och Treynor prestationsmåtten indikerar att finländska aktiefonder presterar sämre 

under baisse perioder än under hausse perioder gentemot marknaden. Resultaten för de 

nordiska fonderna gentemot OMX Nordic 40 kan tolkas vagt eftersom indexet 

introducerades i december 2001. Totalt 23 % av periodens fonder är signifikanta.  

 Den andra subperioden kännetecknas av en kraftig uppgång på marknaden och samtliga 

prestationsmått indikerar återigen underlägsen fondprestation. Under denna tidsperiod 

presterar fonderna bättre än marknadsportföljen i flera fall, främst de europeiska 

fonderna där en viss signifikant överavkastning existerar. De europeiska fonderna har en 

genomsnittlig överavkastning på 13,26 % gentemot MSCI Europe där hela 38 fonder 

förevisade positiva alfavärden. Däremot presterade endast 19 fonder bättre än MSCI 

EMU. Endast ett fåtal fonder var statistiskt signifikanta. Av de finländska fonderna 

förevisar endast 15 ett positivt alfa varav endast tre är positivt signifikanta. En svag 

icke-signifikant överavkastning existerade också bland nordamerikanska fonder 

gentemot MSCI Nordamerika. De nordiska fonderna omfattar procentuellt flest small-

cap fonder vilket märks i resultatet då dessa förevisar ett högt alfavärde med en 

överavkastning på 36,78 % gentemot MSCI Nordic. Även Sharpe och Treynor värdena 

indikerar en god fondprestation. Perioden kännetecknas även av låga förklaringsvärden 

vilket innebär att fonderna till stor grad innehar värdepapper som endast svagt korrelerar 

med marknaden. Fondernas betavärden avviker även märkbart från marknadens. 24 % 

av fonderna är signifikanta.    

Största delen av indexfonderna har en förklaringsgrad på ca 0,99 vilket indikerar att 

finländska indexfonder noggrant korrelerar med sina jämförelseindex. Betat för 

indexfonderna var i genomsnitt 0,96 vilket även indikerar en stark korrelation med 

marknadsportföljen. Medelvärdet för indexfondernas alfan under hela 

undersökningsperioden uppgick till -0,0178. Detta innebär att investeraren i stort sätt 

erhåller marknadsportföljens avkastning reducerad från fondavgifter. Majoriteten av 

indexfonderna presterar ett bättre resultat än aktivt förvaltade fonder under samtliga 

undersökningsperioder vilket till stor del beror på fondernas låga avgifter. Eftersom det 

i Finland för tillfället endast existerar ett begränsat antal indexfonder som till största 
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delen placerar på den finländska och europeiska marknaden är det svårt för investerare 

att teckna fondandelar i dessa. Dessutom har cirka hälften av de finländska 

indexfonderna ett högt minimikapital som kan placeras vilket ger bilden att indexfonder 

endast är tillgängliga för de mera förmögna investerarna. I enlighet med Gruber (1996) 

kan man ställa frågan varför finländska placerare överhuvudtaget investerar i aktivt 

förvaltade fonder som ger samma avkastning som indexfonderna minus fondens 

avgifter. På den finländska fondmarknaden beror detta antingen på att investerare inte 

känner till indexfonder eller tror att marknaderna är ineffektiva och överavkastningar 

möjliga. 

Resultaten indikerar i sin helhet att finländska aktiefonder inte har lyckats överprestera 

sina jämförelseindex efter att fondens avgifter reducerats. Fastän största delen av 

fonderna inte förevisar positiva alfavärden har en omfattande del presterat liknande 

resultat som jämförelseindexen före avgifterna beaktats. I enlighet med Fama och 

French (2008) uppvisar finländska aktiefonder motsvarande riskjusterade avkastningar 

som deras jämförelseindex minus fondens avgifter. Resultatet förevisar även att 

finländska fonder tenderar att prestera bättre i uppgående marknader än i nedåtgående. 

Fonder som avregistrerats eller fusionerats förevisar betydligt sämre avkastningar än 

fonder överlevande fonder som varit verksamma under en längre tid. 

7.2 Market timing och värdepappersselektion 

Resultaten baserat på Treynor och Mazuy (1966) och Henriksson och Merton (1981) 

presenteras i sin helhet i tabell 6. Enligt undersökningen existerar det inga bevis för 

signifikant market timing under hela undersökningsperioden (1.1.1999 - 1.6.2009). 

Treynor-Mazuy modellen indikerar att endast elva finländska aktiefonder förevisar 

signifikanta resultat gentemot sina jämförelseindex. Av dessa har endast fyra fonder 

framgångsrikt lyckats köpa och sälja värdepapper vid rätt tidpunkt. Modellen utarbetad 

av Henriksson och Merton förevisar endast fyra signifikanta fonder på en 5 % nivå av 

vilka två visar tecken på market timing. Skillnaderna mellan Treynor-Mazuy och 

Henriksson och Merton är speciellt tydliga bland de europeiska fonderna vid antal 

signifikanta fonder. De europeiska fonderna karaktäriseras av ett procentuellt högre 

antal signifikanta fonder av vilka majoriteten förevisar negativa värden på den 

kvadrerade överavkastningstermen c. Inte heller amerikanska eller nordiska fonder 

förevisar tecken på fondförvaltarnas överprestation gentemot marknadsportföljen.
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 Tabellen förevisar genomsnittliga resultat för modellerna (1) och (2) där alla fonder har jämlika vikter. T-värden är korrigerade för heteroskedasticitet och autokorrelation med 

4 Newey-West lags. Sign.c 5 % anger antal signifikanta fonder på 5 % nivå för överavkastningstermen c.  

Tabell 6: Resultat Market timing11 

              Fondfamilj     Treynor-Mazuy (1)             Henriksson-Merton (2)       Jämförelse- 

(Fondantal) α t-stat β t-stat c t-stat Sign. c 

 

α t-stat β t-stat c t-stat Sign. c index 

 

  

  

  

  

5% 

    

      5%   

Undersökningsperiod  1.1.1999-1.6.2009, 126 observationer             

   

    

Finland (46) -0,0280 -0,2223 0,9726 27,447 -0,0010 0,1616 7 

 

-0,0091 -0,1297 0,9766 27,376 -0,0968 -0,0500 2 OMX H:fors Cap GI 

 

0,0578 -0,0517 0,6946 12,399 -0,0054 -0,5730 4 

 

-0,0565 -0,1382 0,7300 12,217 -0,6173 -0,7399 2 OMX 25 

Europa (77) 0,1381 0,5325 1,0574 20,754 -0,0059 -0,5812 24 

 

0,2048 0,5495 1,0935 19,061 -0,2072 -0,6570 7 MSCI Europa 

 

0,0294 0,2393 0,8100 9,2232 -0,0031 -0,8609 23 

 

-0,2321 -0,4222 0,8117 7,7614 0,4075 0,4592 5 MSCI EMU 

USA (25) -0,0351 -0,1442 1,0271 16,796 0,0007 -0,2929 2 

 

0,0461 0,0568 1,0149 22,614 -0,1852 -0,1534 1 MSCI Nordamerika 

 

-0,2111 -3,4651 0,7883 1,2216 0,0020 0,3461 3 

 

-0,3128 -3,6869 0,8243 4,5740 -0,0066 -2,1279 6 S&P 500 

Norden (32) 0,0688 0,3662 0,8681 21,310 -0,0024 -0,9255 5 

 

-0,0162 -0,2928 0,8689 18,167 0,1649 0,3485 3 MSCI Norden 

 

0,0884 0,4452 0,8490 10,705 -0,0066 -1,0298 4 

 

-0,0567 -0,2662 0,8915 7,9411 0,9050 0,6393 2 OMX Nordic 40 

Undersökningsperiod  1.4.2000-1.1.2003, 33 observationer 

            Finland (25) -0,2178 -0,4330 1,0213 20,790 -0,0038 -0,4731 0 

 

-0,1626 -1,1143 1,0149 21,168 0,1539 0,1124 0 OMX H:fors Cap GI 

 

-0,1572 -1,8708 0,6981 11,497 0,0030 1,2352 4 

 

-0,2579 -1,8940 0,6287 5,4362 1,0294 0,6201 1 OMX 25 

Europa (22) -0,0450 -0,5848 0,9047 14,909 -0,0049 -0,4372 7 

 

-0,0248 0,1067 0,9199 12,912 -0,5485 -0,8821 3 MSCI Europa 

 

-0,0549 -0,6752 0,7045 5,0791 -0,0079 -0,7847 1 

 

-0,1152 -1,0556 0,7674 7,4218 0,2585 0,2055 1 MSCI EMU 

USA (7) -0,0102 0,1273 0,8458 12,148 -0,0093 -0,5419 0 

 

-0,0496 0,2952 0,8135 14,551 -0,0703 -0,9392 1 MSCI Nordamerika 

 

-0,1948 -1,3459 0,6768 4,0820 0,0327 1,1439 0 

 

-0,0794 -0,6012 0,6751 2,2613 -2,2454 -1,2682 1 S&P 500 

Norden (14) -0,0403 -0,3389 0,6900 11,197 -0,0036 -0,7277 2 

 

-0,0751 -1,9226 0,7897 10,570 2,3295 1,9813 6 MSCI Norden 

 

-0,2081 -1,0544 0,6695 5,7134 0,0106 0,8842 1 

 

-0,2507 -2,3574 1,0066 11,129 2,4428 2,4563 7 OMX Nordic 40 

Undersökningsperiod  1.2.2003-1.11.2007, 62 observationer 

           Finland (33) -0,0789 -0,4551 0,9552 19,724 0,0134 -1,9752 14 

 

-0,2431 -0,9769 0,9453 20,891 0,3126 0,5425 4 OMX H:fors Cap GI 

 

-0,0041 -0,0986 0,8079 14,754 -0,0016 -1,7763 15 

 

-0,0100 -0,3654 0,7994 13,603 0,0631 0,0833 1 OMX 25 

Europa (58) 0,1639 0,6414 1,0568 16,718 -0,0016 -0,2560 9 

 

0,1075 0,4398 1,0154 15,474 0,0981 0,0866 0 MSCI Europa 

 

0,2206 0,8484 0,8728 16,954 -0,0030 -0,4356 7 

 

0,1680 0,7351 0,8765 15,972 0,0831 0,1063 10 MSCI EMU 

USA (22) -0,0926 -0,3339 1,0658 19,010 0,0009 0,0458 3 

 

-0,0303 -0,0023 1,0686 19,585 -0,0820 -0,1622 1 MSCI Nordamerika 

 

-0,2189 -0,3992 0,5113 2,9843 0,0057 0,0462 1 

 

-0,0621 -0,0496 0,5998 3,0560 -0,3426 -0,2070 0 S&P 500 

Norden (22) 0,0687 1,9633 0,7405 11,597 -0,0081 -0,9550 5 

 

0,0502 1,3473 0,7415 10,029 -0,1737 -0,1280 1 MSCI Norden 

 

0,0120 1,9219 0,8834 8,5654 -0,0398 -1,3392 5 

 

0,0510 0,7116 0,9201 7,4233 0,4561 0,5576 1 OMX Nordic 40 
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De negativa icke-signifikanta värdena på c kan tolkas som att det inte existerar market 

timing eller att fondförvaltarna inte har vidtagit aktiva åtgärder för fondens andelsägare. 

I enskilda fall existerar bevis på fondförvaltarvärdens skicklighet vid val av värdepapper 

men de flesta fonderna uppvisar negativa icke-signifikanta alfavärden för båda 

modellerna. Betavärden bevisar att fondförvaltarna till en stor del handlat med 

värdepapper som ingår i marknadsportföljen men att dessa har en avvikande vikt i 

fonderna. Enligt Ekholm (2009) kännetecknas market timing av kontinuerliga 

transaktioner vars kostnader skadar fondens prestation. Trots att fondförvaltare kan 

erhålla information som skapar signifikanta fördelar vid val av specifika värdepapper är 

det svårt att erhålla liknande information om den allmänna marknaden. I 

undersökningen har fondförvaltarna i vissa fall lyckats med market timing men efter att 

transaktionskostnaderna reducerats har mera skada än nytta uppkommit. Således har 

fondförvaltarna inte lyckats använda sig av eventuell tilläggsinformation som kunde 

tänkas skapa ett mervärde för investeraren. Av fonderna är ca 15 % signifikanta.   

Den första subperioden (1.4.2000 - 1.1.2003) presterar liknande resultat. Endast en 

mindre del av fonderna är signifikanta och majoriteten av dessa förevisar negativa 

värden på överavkastningstermen. Svaga signifikanta resultat förekommer bland de 

europeiska fonderna gentemot MSCI Europe där en svag negativ market timing 

identifierades. Resultaten för de nordiska fondernas prestation gentemot OMX Nordic 

40 är återligen snedvridna eftersom indexet introducerades i december 2001. Detta kan 

förklara den signifikanta positiva market timing som enligt Henriksson-Merton 

modellen i viss mån existerar bland nordiska fonder som karaktäriseras av höga t-värden 

(1,9226 och 2,3574) och onormala positiva överavkastningstermer. Perioden uppvisar 

även de högsta genomsnittliga negativa alfavärdena vilket innebär att fondförvaltarna 

misslyckats identifiera under- och övervärderade tillgångar under lågkonjunkturer. För 

övrigt förevisar perioden det minsta antalet signifikanta fonder vilket delvis kan bero på 

antalet observationer. Antalet signifikanta fonder i genomsnitt är 13,5 %.  

Under den andra subperioden (1.2.2003 - 1.11.2007) som kännetecknas av en positiv 

ekonomisk utveckling förekommer svaga bevis på market timing, speciellt bland 

finländska och europeiska fonder. Av 33 finländska fonder är 14 fonder signifikanta 

gentemot OMX Cap Helsingfors GI och 15 gentemot OMX 25 då Treynor-Mazuy 

modellen tolkas. Av dessa har sju respektive åtta fonder positiva värden på 

överavkastningstermen c. De negativa t-värdena beror på att några enskilda fonder 
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förevisade extrema negativa värden. Henriksson-Merton modellen identifierar endast 

fem signifkanta fonder av vilka tre förevisar negativ market timing. Fastän de 

europeiska fonderna i genomsnitt förevisar positiva alfavärden och i vissa fall även 

positiv market timing är största delen av fonderna negativt icke-signifikanta. Det är 

nämnvärt att samtliga fonder i genomsnitt förevisar bättre resultat än under tidigare 

undersökningsperioder vilket indikerar att finländska fondförvaltare till en viss mån 

lyckats köpa och sälja värdepapper vid rätt tidpunkt samt identifiera under- och 

övervärderade tillgångar. De amerikanska och nordiska fonderna förevisar i genomsnitt 

negativa värden på överavkastningskoefficienterna och endast ett fåtal fonder är 

signifikanta. Totalt 14 % av fonderna är signifikanta.  

Eftersom en indexfondförvaltare inte försöker sälja och köpa värdepapper vid en viss 

tidpunkt bör värdet på överavkastningstermen c inte avvika radikalt från marknadens. 

Alexander och Dimitriu (2005) invänder dock att onormala avkastningar för en passiv 

förvaltningsstrategi är relaterade till hög volatilitet i kraftigt nedgående marknader då 

indexfondens ”tracking error” skapar luckor mellan jämförelseindexet och fonden. Vid 

normala marknadslägen är dessa luckor mer sällsynta. Fondförvaltare kan, utan val av 

specifika värdepapper, öka jämförelseindexets prestation via en optimistisk market 

timing. Indexfondernas market timing har även undersökts och inga onormala 

avkastningar eller förmågor att köpa och sälja aktier på rätt tidpunkt har identifierats. 

Inga indexfonder förevisade signifikanta tecken på market timing och samtliga hade 

negativa överavkastningstermer. Undersökningens indexfonder presterade liknande 

resultat som marknaden i såväl nedgående som normala marknadslägen. En europeisk 

indexfond förevisade svaga signifikanta tecken på market timing vilket till största delen 

beror på att fondens jämförelseindex var Euro Stoxx 50 som inte omfattades i 

undersökningen. Även indexfondernas alfa- och betavärden indikerar att 

fondförvaltarna inte har vidtagit aktiva förvaltningsstrategier.  

Den empiriska undersökningen visar att det inte existerar ett samband mellan 

förändringar i betavärdet och marknadens avkastning. Emellertid finns det ett svagt 

negativt samband där betavärdet har en tendens att öka i avtagande marknader och 

sjunka i stigande marknader. Detta kan tolkas som bevis för svag negativ market timing 

men eftersom fondförvaltarnas enskilda transaktioner inte beaktas i undersökningen kan 

slutsatsen dras att transaktionerna endast innebär en ökning eller minskning i det 

antagna linjära förhållandet mellan undersökningens fonder och deras jämförelseindex. I 



52 

 

genomsnitt är betavärdena på samma nivå under samtliga undersökningsperioder vilket 

innebär att finländska fondförvaltare medvetet har gått inför en strategi där fondens 

värdepapper påverkas mindre av jämförelseindexets utveckling och fondens känslighet 

för marknaden är låg. Undersökningen förevisar ett negativt samband mellan market 

timing och val av värdepapper för båda modellerna.  
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8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilken typ av fondförvaltning, aktiv eller 

passiv, som är mera effektiv på den finländska marknaden under tidsperioden 1999-

2009. Undersökningen utfördes med riskjusterade prestationsmått utarbetade av Treynor 

(1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968) och omfattar totalt 180 finländska aktiefonder 

som placerar sina tillgångar på den finländska, nordiska, europeiska och 

nordamerikanska marknaden. Paneldata omfattar samtliga fonder som varit aktiva under 

tidsperioden och är således fri från överlevnads bias. Vidare undersöks om finländska 

fondförvaltare kan skapa ett mervärde för fondandelsägarna med att köpa och sälja 

värdepapper vid rätt tidpunkt via metoder av Treynor och Mazuy (1966) och 

Henriksson och Merton (1981). Samtliga fonder jämförs gentemot två olika 

jämförelseindex som båda motsvarar fondens placeringsstil.   

Resultaten indikerar att finländska aktiefonder i genomsnitt inte presterar bättre än sina 

jämförelseindex efter att fondens avgifter reducerats. I enlighet med Liljeblom och 

Löflund (1995) och Fama och French (2008) förevisar de flesta fonderna negativa 

överavkastningar. Majoriteten av undersökningens alfavärden är negativa och värden på 

Sharpekvoten och Treynors index är i stort sätt enhetliga. Under hela 

undersökningsperioden existerar endast svaga bevis på överavkastningar. Endast ett 

fåtal fonder förevisar signifikanta positiva alfavärden. Fonder som placerar sina 

tillgångar i sm- företag presterar i genomsnitt bättre än fonder med ledande företag.  

Den största negativa överavkastningen erhölls under den första subperioden som 

kännetecknas av en lågkonjunktur där speciellt avregistrerade och fusionerade fonder 

presterar dåligt. På motsvarande sätt sker den bästa genomsnittliga fondprestationen 

under den andra subperioden som kategoriseras av en kraftig tillväxt på marknaden. 

Således visar sig finländska fonder prestera bättre i hausse-marknader än i baisse- 

marknader. Bland fondfamiljerna utmärks speciellt de europeiska och nordiska 

fonderna, dock med en viss skepsis eftersom endast ett fåtal fonder förevisar statistiskt 

signifikanta positiva överavkastningar.  

Den finansiella litteraturen
12

 har framhävt indexfonder som ett mervärdesskapande 

placeringsalternativ till aktivt förvaltade fonder vilket i har gett upphov till mycket 

diskussion. Fondernas avgifter visar sig spela en viktig roll eftersom såväl fondens 

tecknings-, förvaltnings- och försäljningsavgifter reducerar fondens avkastning och 

                                                 
12

 Se Gruber (1996), Bogle (2002) och Malkiel (2003) 
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samtidigt placerarens kapital på lång sikt. Undersökningen indikerar att indexfonder och 

aktivt förvaltade fonder i genomsnitt presterar ett jämlikt resultat men den slutliga 

avkastningen för investeraren blir högre ifall han placerat sina tillgångar i indexfonder 

på grund av aktiva fonders höga avgifter. Finländska indexfonder visar sig även följa 

sina jämförelseindex vilket innebär att investeraren i stort sätt erhåller indexets 

avkastning reducerat från avgifter.   

Enligt undersökningen existerar det inga bevis för signifikant market timing under hela 

undersökningsperioden. Modellerna utarbetade av Treynor och Mazuy (1966) och 

Henriksson och Merton (1981) förevisar i stort sätt liknande resultat undersökningen 

igenom emedan den förstnämnda identifierar ett större antal signifikanta fonder. 

Majoriteten av de signifikanta fonderna i varje fondfamilj presterar tecken på negativ 

market timing och endast i enskilda fall existerar fonder med en signifikant positiv 

market timing. Den bästa prestationen utgörs av de europeiska fonderna som 

procentuellt har störst antal positiva signifikanta fonder. Till skillnad från Ekholm 

(2009) skapar finländska fondförvaltare inte ett mervärde för sina andelsägare med att 

köpa och sälja värdepapper. I likhet med samma studie lyckas fondförvaltarna inte 

utnyttja marknadens konjunkturväxlingar för att köpa och sälja tillgångar vid rätt 

tidpunkt. Fondernas betavärden i de olika konjunkturerna befinner sig på en konstant 

nivå vilket betyder att finländska fondförvaltare i genomsnitt inte tagit onödiga risker 

och inhandlat aktier med höga risker.  

Den unga finländska fondmarknaden utvecklas konstant och det ökade antalet 

fondandelar ger upphov till nya investerare och fondtyper. Aktiv och passiv 

fondförvaltning är två till sättet olika förvaltningsmetoder som båda eftersträvar en 

maximal avkastning vilket innebär ett problem för själva investeraren. Principal-agent 

förhållandet som uppkommer mellan fondbolagen och investeraren ger upphov till 

frågan om fondbolagen maximerar kundens eller företagets vinst. Fastän den passiva 

fondförvaltningen visat sig prestera bättre på den finländska marknaden föredrar 

finländska investerare aktivt förvaltade fonder vars höga kostnader kraftigt reducerar 

deras kapital. Orsaken till det ringa antalet indexfonder kan delvis förklaras med tron att 

marknaden är ineffektiv men en mer realistisk förklaring torde vara fondbolagens 

prioritering av aktivt förvaltade fonder på grund av dess högre intänkter. I nordamerika 

har indexfonderna etablerat en stark ställning och internationellt har mängden kapital i 
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den passiva fondförvaltningen ökat. I Finland är det endast ett fåtal fondbolag som 

erbjuder indexfonder vilket innebär att de ofta står i skuggan av aktivt förvaltade fonder.  

Resultaten i undersökningen indikerar att investerare bör prioritera passivt förvaltade 

indexfonder eftersom dessa i genomsnitt erhåller en högre avkastning än aktivt 

förvaltade fonder. Vidare lönar det sig för investerare att följa sina egna allokerings 

strategier eftersom finländska fondförvaltare i genomsnitt inte ökar fondens prestation 

via market timing. Detta är speciellt nämnvärt eftersom finländska fondförvaltare ofta 

hävdar att market timing möjligheten i deras fond innebär en fördel gentemot passiva 

investeringar. Fastän den passiva fondförvaltningen visar sig ha ett övertag existerar 

enskilda bevis på fondförvaltarnas talang. Värdet av denna talang kan betraktas med en 

viss skepsis eftersom den verkliga talangen genomskådas efter att fondens avgifter 

reducerats.  

Det existerar ett brett antal studier om fonders prestationer och om konflikten aktiv 

kontra passiv fondförvaltning på de internationella fondmarknaderna. I Finland har 

aktiv och passiv fondförvaltning främst undersökts sekundärt i studier om 

fondprestation och i viss mån i magistersavhandlingar. Undersökningen omfattar inte 

fondförvaltarnas kompensationer, fondernas skatter eller faktorer som hänför sig till god 

företagssed vilket i högsta grad påverkar fondernas prestation. Metoderna användna i 

undersökningen förekommer i ett flertal studier, såväl tidigare som senare, och eftersom 

den finansiella litteraturen är oense om en korrekt metod för fonders prestation kan 

metoderna anses vara robusta. Alternativt kan man använda sig av modeller utarbetade 

av Fama och French (1993) eller Carhart (1997) som beaktar flera faktorer. Eftersom 

undersökningen innehåller aktiefonder som investerar sina tillgångar i små och 

medelstora företag kunde undersökningen, i enlighet med Liljeblom och Löflund 

(1995), omfatta ett index som hänför sig till deras placeringsstil. En intressant 

undersökning för fortsatt forskning är fondernas marknadsföringsstarategi och 

investerarnas val av fonder. Denna typ av undersökning kunde klargöra hur fondbolaget 

skall skapa värde för investerarna och vilka kriterier investerare vanligtvis har vid val av 

placeringsfonder. Resultaten vore i högsta grad intressanta, oberoende om bolaget 

förespråkar en aktiv eller passiv fondförvaltning.   
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Bilaga 1: Statistik över finländska fondbolagens kapital13 
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 Källa: Finansinspektionen. Informationen hämtad 16.7.2009 från Finansinspektionens hemsida 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Statistik/Vardepappersmarknad/Fondbolagens_marknadsandelar/Documents/Fondbolagens_marknadsandelar.pdf 
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Bilaga 2: Statistik över finländska fondbolagens marknadsandelar14
 

 

 

                                                 
14

 Källa: Finansinspektionen. Informationen hämtad 16.7.2009 från Finansinspektionens hemsida 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Statistik/Vardepappersmarknad/Fondbolagens_marknadsandelar/Documents/Fondbolagens_marknadsandelar.pdf 
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   Bilaga 3: Statistik över HHI-andelar15 (30.4.2009) 
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 Källa: Finansinspektionen. Informationen hämtad 16.7.2009 från Finansinspektionens hemsida 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Statistik/Vardepappersmarknad/Fondbolagens_marknadsandelar/Documents/Fondbolagens_marknadsandelar.pdf 
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Bilaga 4: Fonder som ingår i undersökningen 

Finland  OP-Focus  Danske Invest Europe Small Cap  OP-Europa Aktie 

Aktia Capital  Opstock Finland Index eQ Arvonkasvattajat  OP-Europa Dividend 

Alfred Berg Finland Pohjola Finland Kasvu  eQ Europa  OP-Europa Småbolag 

Alfred Berg Finland HPI Pohjola Finland Value eQ Europa Osinko OP-Europa Tillväxt 

Alfred Berg Portfolio POP Finland  Evli Euro 50  OP-Europa Värde 

Alfred Berg Small Cap Finland Sampo Sektorer Finland Evli Europe OP-Nordeuropa 

Arvo Finland Value SEB Gyllenberg Finlandia  Evli Europe Quant Index  Opstock Euro Index  

Aventum HR Finland SEB Gyllenberg Small Firm  Evli European Smaller Companies  Pohjola Euro 50 Plus  

Carnegie Finland Aktie Seligson & Co OMX25 Indexandelsfond FIM Unioni  Pohjola Euro Tillväxt 

Danske Finland  Seligson & Co OMX25 indexfond FIM Visio   Pohjola Euro Värde 

Danske Finland Aktie Seligson & Co Phoebus  Fourton Hannibal Pohjola Europa Aktie   

Danske Finland Samfundsaktie Säästöpankki Kotimaa  Fourton Odysseus POP Europa  

Danske Finland Tillväxtaktie  Tapiola Finland Handelsbanken Euro Active  Sampo Euro Value 

eQ Finland XACT OMXH25 Handelsbanken Europa   Sampo Sektorer (Europa)  

eQ Finland Småbolag Ålandsbanken Finland Value Handelsbanken Europa Aggressiivinen  SEB Ethical Europe Fund 

Evli Select  Europa Handelsbanken Europa Indeksi   SEB Europa Småbolasgfond  

Fides Finland Focus ABN AMRO Europe Equity Dynamic Handelsbanken Europa Indeksi I SEB Europe 1 Fund 

FIM Fenno ABN AMRO MMF European Equities Handelsbanken Europa Selective SEB Europe Chance/Risk Fund  

Fondita Equity Spice Aktia Europa  Handelsbanken Europa Selective I SEB Gyllenberg European Equity Value  

Handelsbanken Aktie Alfred Berg Europe ICECAPITAL European Stock Index  SEB Gyllenberg European Index  

ICECAPITAL Finland Equity IV-1 Alfred Berg Small Cap Europe Kaupthing Manager Selection Europe  SEB Lux Equity Fund - Euromarkets 2  

Mandatum Aktie Arvo Euro Value  Mandatum Nya bolag Seligson & Co Euro-area 50 -Indexfond 

Nordea 1 - Finnish Equity Fund Aventum Europa Aktie Nordea 1 - European Alpha Seligson & Co Europa 50-Indexfond 

Nordea Fennia Plus Carnegie Europa Aktie  Nordea 1 - European Equity Sparbanken Europa  

Nordea Finland Choice European Equities Nordea 1 - European Value  Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 

Nordea Finland 130/30  Conventum Euro Value Nordea Euroland  Tapiola Europa 

Nordea Pro Finland Dalerfabriken Hansa  Nordea Europa Veritas Euro 50  

Odin Finland  Danske Europe Enhanced Index   Nordea Europa Plus  WIP Value Visions  

OP Finland Index Danske European Growth  Nordea Pro Europa  Ålandsbanken Europe Value  

OP-Delta  Danske European Opportunities ODIN Europa  

 OP-Finland Arvo  Danske Invest Europa Aktie  ODIN Europa SMB  

 OP-Finland Pienyhtiöt Danske Invest Europe  OP-Euro Index 
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USA Carnegie Nordic Markets 

  A.Berg/ABN MMF American Equities  Carnegie Småbolag 

  Aktia America  Danske Invest Nordens Bästa  

  Aventum Amerika Aktie  Danske Invest Nordic  

  Danske Invest Nord-Amerika Aktie eQ Pikkujättiläiset  

  Danske Invest North America Enhanced Index   Evli Nordic Dividend. 

  Danske Invest US Small Cap Value  Evli Nordic Smaller Comp  

  eQ Monityyli USA FIM Nordic  

  Evli USA Quant Index  Fondita Nordic Micro Cap  

  Fortis Equity Growth USA Fondita Nordic Small Cap  

  Fortis Equity High Dividend USA (USD) Handelsbanken Norden Selective  

  Handelsbanken America Handelsbanken Norden Selective I  

  ICECAPITAL US Stock Index Handelsbanken Nordic  

  Kaupthing Manager Selection North America  Handelsbanken Nordiska småbolag  

  Nordea 1 - North American Growth HB Nordea 1 - Nordic Equity  

  Nordea 1 - North American Value BP Nordea Norden Nordea Nordia  

  Nordea Amerika Plus  Nordea Nordic Small Cap 

  Nordea Nordamerika Odin Norden  

  OP Amerika Index OP-Pohjola Småbolag 

  OP-Amerika POP Norden 

  SEB Choice Nordamerika medelstora bolag SEB Nordenfond 

  SEB Choice North America Chance SEB Nordic Fund  

  SEB Gyllenberg North American Index   SEB Östersjöfond/WWF 

  Seligson & Co USA -indexfond Sparbanken Östersjön 

  Swedbank Roburs Amerikafond Swedbank Robur Småbolag Norden 

  Tapiola USA  Ålandsbanken Nordic Value  

  Norden 

   ABN AMRO Nordic Equity 

   Aktia Nordic 

   Alfred Berg Norden 

   Arvo Nordic Value  

   Carlson Scandinavia  
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