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Sammandrag: 

Denna avhandling undersöker sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation 

för finska aktivt förvaltade aktiefonder, och bidrar till forskning som stöder val av 

fonder. Aktiv fondförvaltning, avgifter inom fondförvaltning, riskjusterade 

prestationsmått, och faktormodeller är centrala teman i den teoretiska referensramen.  

Riskjusterade prestationsmått estimeras med faktormodeller av Fama-French och 

Carhart. Prestationsmåtten används som beroende variabel i regressioner mot 

avgifter. Regressionerna tillämpas först på samtliga data i sin helhet, varefter data 

delas upp enligt tidsperiod, storlek, prestation, investeringsområde, och tid under 

samma förvaltare.  

Regressioner för hela samplet uppvisar inga signifikanta resultat, således observeras 

inget signifikant samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. Uppdelning av 

data baserat på tidsperiod resulterar i statistiskt signifikanta koefficienter för samtliga 

tidsperioder, men koefficienterna skiftar från negativa till positiva för sista perioden. 

Uppdelningen av data baserat på övriga kriterier visar statistiskt signifikanta, negativa 

koefficienter för fonder med under 50 miljoner euro i förvaltat kapital, fonder som 

investerar inom utvecklingsländer, fonder som skötts under två år av samma 

förvaltare, samt den sämsta kvartilen av fonder på basis av riskjusterad prestation. 

Nyckelord:  Fonder, fondförvaltning, aktiv, avgifter, riskjusterad, prestationsmått, 

Fama-French, faktormodell 
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1 INTRODUKTION 
 

I dagens läge kan privatpersoner, företag, och institutioner välja bland flera olika 

metoder att investera sitt kapital. Investeringsverksamheten kan drivas av flera olika 

faktorer, men det viktigaste temat för investeringar är oftast avkastning. Direkta 

aktieinvesteringar ger möjlighet till hög avkastning, men dessa kan vara riskabla, 

speciellt ifall diversifieringen av portföljen inte är på rätt nivå. Utöver detta kan 

aktieinvestering vara tidskrävande och dyrt, speciellt för privatpersoner, och kräver 

oftast en grundläggande kunskap av företag och marknadsläge för att uppnå en balans 

mellan risk och avkastning. På andra sidan av investeringsspektrumet hittas klassiska 

sparkonton. Bland privatpersoner i Finland är dessa ännu vanliga, och innebär praktiskt 

taget ingen risk. Nackdelen är att avkastningen för dessa produkter går hand i hand med 

risken, och är närmast obefintlig.  

Mellan dessa två alternativ existerar flera andra metoder och instrument för investering. 

Ett av de vanligaste alternativen, tillgängligt för praktiskt taget alla investerare 

oberoende förmögenhet och kunskap, är investering i fonder. Fonder investerar i ett 

brett urval av instrument, och kan innehålla aktier, ränteinstrument, eller andra 

värdepapper. Utöver detta kan fonder investera inom olika geografiska områden, 

sektorer eller baserat på risknivåer. I nuvarande läge hittas specialiserade fonder inom 

de flesta områden, och även fonder som kombinerar alla olika egenskaper.  Enskilda 

investerare kan köpa andelar i fonder, och är således berättigade till en del av fondens 

helhet. Som andelsägare i en fond kan investerare ta del av en bred och diversifierad 

riskexponering, som vore betydligt svårare att uppnå själv. Genom investering i en fond 

anlitar investeraren fondförvaltaren till att överse det investerade kapitalet, som en del 

av alla placerade medel i fonden. 

Syftet med fondförvaltning är således att hantera risk och tillföra mervärde för kunden, 

i enighet med de överenskomna målen och begränsningarna som gäller fonden. Exempel 

på dessa kan vara geografiska begränsningar; en fond kan vara specialiserad på den 

europeiska aktiemarknaden, och investerar således den huvudsakliga delen av sitt 

kapital i europeiska bolag. Alternativt kunde en fond investera fritt utan geografiska 

begränsningar, men vara fokuserad på mindre bolag under ett vist marknadsvärde, som 

förväntas växa starkt i framtiden. Oberoende fokus och begränsningar strävar fonder i 

regel efter en avkastning, som går hand i hand med risken för den valda 

investeringsstrategin. För att illustrera fondens avkastning, med hänsyn till marknaden 
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som helhet inom korresponderande område, används ofta jämförelseindex. Ofta anger 

fondförvaltaren själv ett jämförelseindex, men externa analytiker och investerare själva 

kan också jämföra fonden mot index av eget val. Med korrekt specificerat index kan 

investerare få en förenklad insyn av fondens prestation, jämfört med ett 

investeringsuniversum som motsvarar fondens. Utöver enskilda index kan fonden även 

jämföras med kompositindex som består av en kombination av flera underliggande 

index. (Stotz, 2005) 

Den enkla investeringsprocessen för kunder har gjort fondplacering till ett populärt 

alternativ i Finland. Även om den finska fondmarknaden är relativt ung på en 

internationell skala, har både antalet fonder och mängden investerat kapital stigit stadigt 

under de senaste årtionden. I april 2021 var den sammanlagda mängden investerat 

kapital i finska fonder över 140 miljarder euro, med ca 3,69 miljoner andelsägare 

(Suomen Sijoitustutkimus). Detta kapital fördelas över hundratals fonder, vilket ger 

investerare ett brett urval att välja mellan, med alternativ för bland annat 

egendomsklass, risknivå, sektor och geografisk begränsning. Samtidigt som urvalet är en 

möjlighet, kan det också leda till en viss osäkerhet bland investerare. Ska investeraren 

välja aktier, räntor, eller någon annan klass av investeringar? Vilken risknivå är lämplig?  

Även om fonderna gallras baserat på dessa egenskaper kvarstår ett flertal fonder som för 

investerare verkar vara identiska. Nästa logiska steg för investeraren i processen av 

fondval blir således avgifter; vem kan erbjuda tjänsten billigast, eller var får investeraren 

mest mervärde för sina pengar? 

Detta leder till diskussion kring alternativa förvaltningsstrategier, som i regel kan 

uppdelas i aktiva och passiva strategier. Till skillnad från aktiv förvaltning strävar passiv 

förvaltning inte efter att prestera bättre än jämförelsemarknaden. Resonemanget är att 

skära ner på kostnaderna för affärsverksamheten, genom mindre analys och handel, 

vilket i sin tur speglas i priset som investerare betalar för fonden. Fonden kommer 

troligtvis inte att prestera bättre än jämförelsemarknaden, men kommer troligtvis inte 

heller att prestera sämre. Kunder minimerar således sin risk för att ”betala onödigt”. 

Flera forskningar föreslår att passivt förvaltade fonder och indexfonder, efter avgifter, 

presterar bättre än aktivt förvaltade fonder.  

Akademisk litteratur kring ämnet är inte entydigt, men tyder på att aktivt förvaltade 

fonder kan prestera bättre än motsvarande, passivt förvaltade fonder, men att kostnaden 
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för fondförvaltaren, och därmed avgiften för investeraren, är större än mervärdet som 

aktiv förvaltning medför.  

Aktiv förvaltning är, som namnet föreslår, en aktivare process. Förvaltaren av en aktiv 

fond strävar efter att prestera bättre en det valda jämförelseindexet, eller att generera 

högre riskjusterad avkastning jämfört med motsvarande marknad i helhet. Detta kan 

göras exempelvis genom att identifiera fel prissatta instrument, genom att identifiera 

företag med tillväxtpotential i tidigt skede, eller genom aktiv inblandning i verksamheten 

av investeringsobjektet. Med andra ord är information en kritisk del av aktiv förvaltning. 

Tillgång till information är naturligtvis inte gratis, utan kräver resurser i form av tid och 

pengar, vilket leder till högre kostnader hos förvaltaren, och vidare till högre avgifter för 

investeraren. För att kvittera högre förvaltningskostnader som aktiv fondförvaltning 

innebär förväntas fonder prestera bättre i motsvarande grad. (Elton och Gruber, 1997) 

På den finska fondmarknaden är majoriteten av fonderna aktivt förvaltade. Detta tyder 

på att investerare är beredda att betala en premie, i hoppet av bättre prestation. I 

medeltal förlorar finska investerare mellan 1 % och 1,5 % av sin avkastning på grund av 

avgifter, ifall de väljer att investera i aktivt förvaltade fonder (Keppo och Petajisto, 2013). 

Resonemanget för avgifterna är att processen bakom aktiv förvaltning inte är gratis, men 

den generar avkastning utöver vad investerare kunde nå via index eller passiv 

förvaltning, även efter avgifter.  

Eftersom aktivt förvaltade fonder är en betydande del av utbudet på den finska 

fondmarknaden, blir den logiska tankegången att dessa fonder presterar bättre också 

efter utgifter, varför skulle investerare betala mera för mindre? I dagens 

informationssamhälle har nästan varje investerare åtminstone tekniskt sett möjligheten 

att jämföra fonder, deras nyckeltal, och ifall avgifterna för fonderna är rimliga. I 

verkligheten är situationen inte så svartvit, och jämförelse av fonder, speciellt för 

privatpersoner utan relevant utbildning, har flera nyanser som kräver djupare förståelse 

av ämnet.  

Själva frågan som uppstår är ifall storleken på avgifterna faktiskt har ett samband med 

prestationen av fonden, och om högre avgifter tyder på högre avkastning. 

Frågeställningen är inte ny, utan har existerat praktiskt taget lika länge som fonder, men 

har varken blivit föråldrad eller irrelevant. Eftersom investeringsprocesser, den 

underliggande marknaden, och akademisk teori utvecklas konstant, bidrar ny forskning 

med nyare data också mervärde.  
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Sambandet mellan avgifter och prestation har undersökts också under 2000-talet, men 

forskningen har haft huvudsaklig fokus på den amerikanska marknaden, och forskning 

på den finska fondmarknaden är inte lika täckande. Samtidigt som marknader är 

internationella och till hög grad delar underliggande egenskaper, är den finska 

fondmarknaden inte lika utvecklad som sin amerikanska motsvarighet, vilket kan leda 

till olika resultat inom samma frågeställning. Vidare är sambandet mellan avgifter och 

prestation på den finska fondmarknaden en viktig aspekt för finska privatpersoner, som 

ser fondsparande som en av sina huvudsakliga investeringsmetoder och än så länge 

riktar en betydande del av sina fondplaceringar i finska fonder (Sijoitustutkimus).  

Det rådande ekonomiska läget innebär att räntor på klassiska sparkonton är rekordlågt, 

vilket leder till sökandet av andra investeringsobjekt. Fonder ses i allmänhet, trots stora 

skiljaktigheter från fond till fond, som relativt säkra investeringsmål, och steget från 

sparkonto till månatligt fondsparande är relativt lätt att ta. Förutom privatpersoner ser 

också institutionella investerare fonder som en lukrativ investering, antingen för ökad 

avkastning eller som instrument för riskhantering. Dessa detaljer, kopplade med det 

ökande kapitalet som investeras i aktivt förvaltade fonder i Finland gör ämnet intressant 

och relevant att undersöka. 

1.1 Problemområde 

Den största enskilda gruppen av fonder på den finska fondmarknaden är aktivt 

förvaltade aktiefonder, vilket tyder på att investerare är beredda att betala en premie till 

fondförvaltaren för högre förväntad avkastning. Dock är det oklart ifall de avgifter som 

investerare måste betala för dessa produkter leder till högre avkastning. Med stort urval 

tillgängligt till investerare blir avgifterna för investeringen ofta en betydande faktor i 

beslutet av investeringsobjekt. Speciellt med hänsyn till långsiktigt investerande, vilket 

ofta är fallet med investering i aktier via fonder, kan avgifter ha en stor effekt på 

avkastningen.  

Det är därmed av intresse att undersöka ifall det finns ett samband mellan avgifterna 

som finska aktivt förvaltade fonder debiterar, och deras riskjusterade prestation. 

Tidigare forskning kring ämnet talar både för (Livingston och Zhou, 2015) och emot 

(Korkeamäki och Smythe, 2004) ett möjligt samband mellan avgifter och riskjusterad 

prestation. Utöver möjliga sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation är 

också graden av samband av intresse. Ifall högre avgifter innebär högre riskjusterad 

prestation, är ökningen i prestation tillräckligt stor för att täcka avgifterna? Relativt ny 
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forskning av Cuthbertson, Nitzsche, och O’Sullivan från 2012 föreslår att detta inte är 

fallet, men som flera andra forskningar tar den ingens ställning till finska fonder.  

Skiljaktigheterna inom tidigare forskning innebär att ämnet är öppet för undersökning 

och diskussion, och ytterligare är därmed relevant och ger mervärde speciellt för 

investerare som inte själv har möjligheten för djupgående analys. Utöver möjligt 

samband mellan avgifter och riskjusterad prestation utreder denna avhandling också 

ifall avgiftens möjliga mervärde är större än själva avgiften, och ifall det finns samband 

mellan fondspecifika faktorer samt avgifter och riskjusterad prestation.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan avgifter och 

riskjusterad prestation på den finska aktiefondmarknaden. Utöver detta undersöks ifall 

avgiftens möjliga mervärde är större än själva avgiften, och ifall det finns samband 

mellan fondspecifika faktorer samt avgifter och riskjusterad prestation. 

1.3 Avgränsningar 

Studien i denna avhandling är begränsad baserat på tid, geografiskt område, och 

egendomsklass. Tidsmässigt är studien begränsad till åren 2006 - 2020. Detta ger 

avhandlingen ett tillräckligt tidsintervall samtidigt som fokus ligger på färskare data. 

Samplet för undersökningen innehåller data för samtliga finska aktivt förvaltade 

aktiefonder under ovannämnda tidsperiod, som varit aktiva i minst 48 månader. Detta 

inkluderar fonder registrerade i Finland, och inte enbart fonder som investerar i finska 

aktier. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen är uppbyggd enligt följande sätt; kapitel två presenterar den finska 

fondmarknaden och dess historik. Kapitel tre introducerar relevant underliggande teori, 

varefter kapitel fyra beskriver tidigare forskning inom samma ämne. Kapitel fem är ägnat 

till datamaterial och dess egenskaper, och kapitel sex går in på metodiken som används 

för själva undersökningen. I kapitel sju presenteras resultaten och sammanhörande 

analys för undersökningen, och kapitel åtta avslutar avhandlingen med sammanfattning 

och diskussion.  
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2 DEN FINSKA FONDMARKNADEN 
 

Trots att ekonomiska läget i Finland inte återhämtat sig från finansiella nedgångar i 

samma takt som exempelvis USA eller vissa europeiska länder, är den finska 

fondmarknaden i gott skick. Det sammanlagda fondkapitalet ligger för tillfället på 

ungefär 143 miljarder euro, och är utdelat mellan drygt 500 fonder. (Suomen 

Sijoitustutkimus, 2021). Fondurvalet är relativt brett med tanke på landets storlek, och 

erbjuder fonder med olika fokus på egendomsklass, investeringsobjekt, mål och sektorer. 

Den största kategorin är aktiefonder, som står för ungefär en 40 % av fonderna i Finland 

baserat på investerat kapital.  

Utöver detta innehåller blandfonder cirka 30 miljarder euro, varav en del investeras i 

aktier. Fondkapitalet har vuxit med ungefär 10 miljarder € per annum under de senaste 

två åren, inte minst på grund av ökat inflöde från investerare som i högre grad söker 

alternativ till rekordlåga räntor. Privatpersoner har redan i flera år konstaterat att 

sparkonton inte längre är giltiga alternativ med tanke på avkastning, men räntenivån 

påverkar allt mer också institutionella investerare, som inte hittar avkastning bland 

ränteinstrument.  

 

 

Figur 1 Utvecklingen av fondkapital i Finland. (Suomen Sijoitustutkimus, 2021) 
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Förutom nya teckningar har positiv kursutveckling bidragit till ökningen i fondkapital. 

Det stora antalet privata investerare, varav ett flertal inte är nämnvärt utbildade ur 

finansiellt perspektiv, innebär att undersökning och utbildning gällande fonders avgifter 

och prestation är mera relevant än någonsin. Trots ett stort antal hushåll och privata 

investerare på marknaden, vars sammanlagda fondkapital uppgår till 20,7 procent av det 

totala kapitalet, ägs majoriteten av fondandelarna i Finland än så länge av 

försäkringsinstitutioner, som för tillfället besitter 22,6 procent av kapitalet i finska 

placeringsfonder. Sammanlagt står institutioner och företag för 56,5 % av investerat 

kapital. (Suomen Pankki, 2021) Geografiskt sett är globala aktiefonder det populäraste 

alternativet, och står för 12,7 % av totala fondkapitalet, och 31,7 % av kapitalet i 

aktiefonder. (Suomen Sijoitustutkimus, 2021). 

Trots att ett antal bolag fokuserade enbart på fondförvaltning existerar i Finland är de 

största aktörerna på marknaden ännu huvudsakligen banker, alternativt dotterbolag till 

dessa eller del av samma koncern. De sex största fondbolagen i Finland är för tillfället 

Nordea Funds Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Evli-

Rahastoyhtiö Oy, FIM Varainhoito Oy och Aktia Rahastoyhtiö Oy. Bland mindre bolag 

är fördelningen jämnare, men de största företagen illustrerar dominansen av enstaka 

företag. Den största förvaltaren, Nordea, förvaltar 40,8 %, och OP 20,7 % av investerat 

kapital i Finland (Suomen Sijoitustutkimus, 2021) 

 

Figur 2  Finska aktiemarknaden jämfört med europeiska och globala marknaden 
(Bloomberg, 2021) 
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Även om den finska fondmarknaden ligger på relativt stadigt botten är utvecklingen av 

själva aktiemarknaden för tillfället inte på samma nivå som det globala medeltalet. I figur 

2 illustreras utvecklingen av MSCI Finland tillsammans med MSCI Europe och MSCI 

World. Att finska aktier i genomsnitt inte har avkastat lika bra som globala aktier är inte 

direkt ett problem för investerare i finska fonder. Efter globalt investerande aktiefonder, 

är Norden och Europa på andra och tredje plats baserat på investerat kapital inom 

aktiefonder.  

För en betydande del investerare innebär detta bättre avkastning än vad som hade 

uppnåtts jämfört med investeringar enbart inom Finland. Möjligheten att via fonder 

investera i utländska företag är en betydande fördel för fondinvestering i allmänhet; 

kunniga investerare kan visserligen sköta investering i andra länder på egen hand, men 

speciellt för privatpersoner utan tidigare erfarenhet kan processen vara utom räckhåll. 

2.1 Effektivitet och konkurrens på den finska marknaden 

Ett centralt koncept inom fondförvaltning, speciellt aktiv sådan, är diskussionen kring 

effektiva marknader. Begreppet kommer att presenteras djupare i kapitel tre, medan en 

kort diskussion gällande effektivitet och konkurrens på den finska marknaden 

presenteras här. 

Ifall fondförvaltare faktiskt kan generera riskjusterad prestation utöver kostnaderna som 

uppstår från detta, är marknaderna i fråga inte fullständigt effektiva. Effektivitet är inte 

enbart viktigt för förvaltare, utan även för själva undersökningen med tanke på vilka 

slutsatser kan pålitligt nås. Effektivitet, eller avsaknaden av den, har naturligtvis också 

en inverkan på förhållandet mellan avgifter och prestation. Ifall stark effektivitet råder 

på den finska fondmarknaden kunde det antas att avgifter och prestationen före avgifter 

har ett linjärt förhållande, där ökade avgifter leder till ökad prestation, men enbart i 

sådan mån att de högre avgifterna täcks. Den finska marknaden är inte lika utvecklad 

som exempelvis sin amerikanska motpart, och bland annat Worthington och Higgs 

(2004) undersökning tyder på att den finska marknaden inte möter kriterierna på en 

effektiv marknad. 

En betydande faktor av möjlig ineffektivitet är den finska fondmarknadens relativt unga 

ålder. Å andra sidan innebär detta goda testmöjligheter gällande karaktären av en snabbt 

utvecklande marknad. (Korkeamäki och Smythe, 2004) Förutom ålder präglas den 

fondmarknaden i Finland av hög koncentration inom banker. Oberoende fond- och 
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investeringsbolag har vuxit i marknadsandel under de senaste åren, men finska banker 

njuter ännu i denna dag av en tydlig dominans i marknadsandel. Detta illustreras av 

Suomen Sijoitustutkimus senaste fondrapport, enligt vilken de tre största fondbolagen, 

Nordea, OP, och Danske, alla med en grund i bankverksamhet, förvaltar 69,2 % av 

kapitalet bland finska fonder. 

Den höga koncentrationen av banker kan också ses som en av orsakerna bland den 

relativt homogena prissättningen av fonder. Banker drar ofta in kunder baserat på 

prissättning av andra produkter, exempelvis bostadslån, och säljer därefter fonder till 

sina kunder som en biprodukt. Samma fenomen kan observeras inom dagligvaruhandel, 

där vissa produkter, exempelvis kaffe, säljs till lågt pris för att locka kunder, som sedan 

sköter resten av sin inhandling i samma affär.  

Det är ännu vanligt för hushåll och privatpersoner att koncentrera sina monetära 

ärenden inom en och samma koncern, vilket leder till att prissättningen och avgifterna 

gällande fonder inte är lika konkurrensutsatt som den kunde vara. Trots att åtskiljandet 

av finansiella ärenden blivit lättare än någonsin, väljer en stor del av privatpersoner ännu 

att sköta investeringar och lån med samma företag. Detta stöds av Korpela och Puttonen 

(2005) som i sin undersökning visar att finska aktiefonder som säljs via banker i medeltal 

har högre avgifter jämfört med liknande fonder som säljs via oberoende fondbolag. 

Ett mått som används för att mäta en marknads koncentration och grad av konkurrens 

är Herfindahl-Hirschman indexet (HHI). Indexet räknas ut genom att kvadrera 

marknadsandelen av varje konkurrerande bolag inom en marknad, varefter resultaten 

summeras. Detta ger indexet möjliga värden på mellan nära noll och 10 000. Ju högre 

värdet är, desto högre är marknadens koncentration, vilket naturligtvis innebär lägre 

konkurrens. (Hirschman, 1964) 

I USA används HHI bland annat för att värdera potentiella risker gällande fusioner 

mellan företag. Gränsvärden för HHI är definierade enligt följande; Ett värde på under 

1500 tyder på en konkurrenskraftig marknad, ett värde mellan 1500 och 2500 tyder på 

en måttligt konkurrenskraftig marknad, och värden över indikerar en kraftigt 

koncentrerad marknad. (US Department of Justice) 

Kalkylering av data från Suomen Sijoitustutkimus per april 2021 resulterar i ett HHI-tal 

på 2264 för den finska marknaden. Detta faller under värdet på 2500 och skulle därmed 

stöda tidigare forskning som hävdar att den finska marknaden inte är fullständigt 
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konkurrenskraftig. Medan HHI-värdet inte ensamt beskriver situationen, kan det ändå 

tyda på en marknad där effektiveten inte är optimal, vilket vidare kunde bidra till 

ineffektivitet i prissättning av produkter och tjänster.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

En stor del tidigare litteratur har behandlat frågan gällande kostnader och avgifter 

associerade med fonder, men en definitiv gemensam koncensus har inte nåtts. Flera 

akademiska studier har påvisat ett negativt samband mellan fonders operativa kostnader 

och prestation, men har inte nödvändigtvis tangerat den delen av kostnader som överförs 

direkt till kunder, med andra ord avgifter. I samband med detta bör tydlig skillnad 

observeras med vad som beskrivs som kostnader, och vad som beskrivs som avgifter. 

Dessa begrepp är ofta sammankopplade, men är inte entydigt samma sak. Med 

kostnader avses den monetära summan som tillskrivs fondbolag i samband med 

investeringsprocessen. Exempel av kostnader är personalkostnader, analyskostnader 

och systemkostnader, med andra ord kostnader som härstammar från fondförvaltarens 

verksamhet. Med avgifter avses den summan, eller ofta en procentuell andel av 

investerat kapital, som fondförvaltaren debiterar av kunder för sina tjänster. För att 

kunna driva affärsverksamhet är det klart att fondförvaltare måste både täcka 

kostnaderna som uppstår från verksamheten, samt debitera en andel över detta för att 

göra vinst.  

Från investerarens synvinkel är det ytterst relevant att veta och förstå vad avgifterna 

används till, och ifall de leder till mervärde för investeraren. Ifall högre avgifter inte 

används för att stöda förvaltningsverksamheten, utan exempelvis delas ut som 

kompensering utan hänsyn till prestation, kan investerare ifrågasätta ifall de betalar för 

ingenting.    

Gruber (1996) visar att höga arvoden ofta innebär sämre förvaltning, vilket inte är den 

intuitiva tanken. Gruber anser därmed att investerare i allmänhet bör sträva efter att 

investera i fonder med lägsta möjliga arvoden. Carhart (1997) stöder detta antagande och 

hävdar att dyrare fonder presterar sämre än sina billigare motparter, så länge andra 

aspekter av investeringsstrategin är jämförbara. Delvis på samma linje är också Sirri och 

Turfano (1998) som i sin forskning sammanfattar att investerare är känsliga för avgifter, 

vilket leder till att fonder med lägre avgifter, och fonder som sänker sina avgifter, i regel 

lyckas växa snabbare. Litteraturen är dessvärre inte entydig om saken, och exempelvis 

Grinblatt och Titman (1994) hittar ingen korrelation mellan avgifter och prestation. 

Liknande neutral synpunkt framförs av Berk (2005) som konstaterar att investerare inte 

kan förvänta positiv riskjusterad avkastning utöver marknadsavkastning eftersom bättre 

förvaltare, som genererar bättre resultat, kostar mera. 
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3.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader är välkänd inom akademisk litteratur, och fungerar 

som ett av de fundamentala antagandena i flera undersökningar och hypoteser. The 

efficient market hypothesis, EMH, presenterat av Fama (1970), förespråkar i enighet 

med namnet en effektiv marknad där all tillgänglig information är medräknat i priset för 

samtliga värdepapper. Hypotesen skulle innebära att priserna på värdepapper, utan 

undantag, är på korrekt nivå, och att det därmed inte är möjligt att utnyttja fel prissatta 

tillgångar. Ifall detta stämde på absolut nivå vore det omöjligt för bland annat 

fondförvaltare att generera mervärde genom val av rätt aktier, och det skulle således vara 

en absurd tanke att betala förvaltare någon premie för aktiv förvaltning. Hypotesen har 

dock sina bristfälligheter och fungerar inte i sin absoluta form på marknaden, vilket i sin 

tur innebär att sambandet mellan avgifter och prestation fortsättningsvis kan 

undersökas. 

Varför betalar investerare då för aktiv förvaltning? Trots att hypotesen om effektiva 

marknader inte håller i sin absoluta form tyder en betydande del av akademisk forskning 

på att marknader är relativt effektiva. Borde inte investerare i detta fall nästan alltid välja 

en passiv investeringsstrategi över en aktiv sådan, vilket bevisligen inte är fallet? Denna 

problematik kan länkas ihop med diskussion kring hypotesen om effektiva marknader. 

Enligt Grossman och Stiglitz (1980) kan information på marknaden endast nås till en 

kostnad. Investerare måste i viss grad kompenseras, i detta fall med positiv riskjusterad 

avkastning, för arbetet de utför kring prissättning av värdepapper. Utan kompensation, 

eller möjlighet till sådan, skulle investerare inte utföra arbetet som i grund och botten är 

det som håller marknaderna effektiva; priset på en tillgång reflekterar all tillgänglig 

information, dels baserat på det stora antalet aktörer på marknaden som innehar 

informationen i fråga. Med andra ord bör marknaden vara nästan, men inte helt, effektiv. 

I verkligheten antar marknader ofta en form av effektivitet som ligger mellan de extrema 

sidorna av svag och stark effektivitet. Detta sker i praktiken genom att marknader 

huvudsakligen uppvisar effektivitet, ofta med en fördröjning och observerat under längre 

tidsintervall, men anomalier existerar trots detta. Ett exempel på dess anomalier är 

småbolagseffekten, som innebär att små och medelstora företag i medeltal presterar 

bättre än större företag som uppvisar liknande riskutsättning. (Jensen 1968) 

Vidare kan anomalier förekomma i form av att avkastningar påverkas av en specifik tid, 

som tid av år, månad eller dag. Bubblor och under-/överreaktioner som bevisligen 
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uppenbarar sig med jämna mellanrum strider också mot fullständigt effektiva 

marknader. Även om anomalier existerar är det inte sagt att investerar faktiskt lyckas 

utnyttja dessa. Värdepappersmarknaden, och därmed fondmarknaden, kännetecknas av 

relativt stark konkurrens, och lagen om ett pris håller i allmänhet, vilket leder till att fel 

prissatta tillgångar snabbt korrigeras. I enighet med undersökningen av Agarwal och 

Prather (1997) innebär detta att ett fåtal investerare under varje given period kan nå en 

avkastning utöver marknaden, men att göra detta upprepat och konsistent under längre 

tid är ingalunda garanterat.  

Förutom möjligheten bakom aktiv fondförvaltning kan också kostnaderna som hänför 

sig till verksamheten ifrågasättas på basis av hypotesen om effektiva marknader. En av 

de första sakerna som behandlas inom ekonomisk utbildning är konkurrens på 

marknader. I en marknad där konkurrens existerar kan aktörer tjäna pengar enbart om 

de besitter en förmåga som inte andra har, eller om de besitter information som inte 

andra aktörer har. Ifall aktiva förvaltare i medeltal inte lyckas slå marknaden, vilket de 

betalas för att göra, vilken förmåga besitter de som berättigar deras arvoden? 

3.2 Random walk 

Begreppet random walk går långt i samma fotspår som hypotesen om effektiva 

marknader. Teorin fastställer att priser följer slumpmässiga mönster, och att de inte kan 

förutspås. Fama (1970) förklarar begreppet som så, att tillgångars framtida 

prisförändring är oberoende av historisk information. Det är i viss mån möjligt att göra 

tolkningar kring utvecklingen av priset, men storleken av kommande förändringar är 

inte förutspåbar. Vidare beskrivning av begreppet, av exempelvis Malkiel (2003), 

föreslår att ifall marknader är effektiva, och informationsflödet inom dessa därmed också 

är effektivt, reflekteras all information omedelbart i priset på aktier. Morgondagens pris 

inverkas således endast av nyheter, information, och händelser imorgon, och inte av 

motsvarande faktorer idag.  

Eftersom nyheter och färsk information per definition inte kan förutspås, kan inte heller 

prisutveckling förutspås. Detta tyder i sin tur på att aktiva portföljförvaltare inte borde 

kunna generera avkastning utöver den riskjusterade normen genom att estimera det 

framtida värdet av tillgångar, utan torde prestera på samma nivå som en väldiversifierad 

portfölj.   
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3.3 Agentteori 

En central teori som ofta uppkommer i samband med fondförvaltning är agentteorin. 

Denna teori beskrivs exempelvis av Jensen och Meckling (1976) som en relation mellan 

en principal och en agent. Relationen uppstår när en uppdragsgivare anställer en 

uppdragstagare, med syftet att agenten genomför uppdrag istället för principalen. Detta 

innebär med andra ord att beslutsfattanderätt i allmänhet överförs från principalen till 

agenten. 

Inom fondförvaltning finns ett antal olika synvinklar gällande hur relationen mellan 

dessa två aktörer kan ses på. Relationen kan uppstå mellan en portföljförvaltare och en 

investerare direkt, eller i andra fall via exempelvis ett fondbolag. (Starks 1987) Utöver 

detta hittas agentrelationer också inom själva förvaltningsbolaget. Interna relationer av 

denna sort kan uppkomma genom att fondbolaget, fungerande som en principal, ger ett 

uppdrag till fondförvaltaren, som i detta fall förblir agent. Eftersom agentrelationen i och 

med detta inte enbart delas av en ursprunglig investerare och en fondförvaltare, kan 

intressekonflikter lätt uppstå.  

En orsak till dessa intressekonflikter kan exempelvis vara ofullständiga avtalsvillkor 

mellan aktörerna. Detta fenomen kunde illustreras med en situation, där investeraren 

antar att förvaltaren ansvarig för investerarens egendom jobbar med målsättningen att 

maximera investerarens avkastning. Förvaltaren kan dock motiveras av andra faktorer, 

så som maximering av sin egen belöning och sin egen karriär. Ifall fondbolaget belönar 

sina förvaltare baserat på avkastning, kan en förvaltare få för sig att investera i enighet 

med en mera riskfylld strategi än vad investeraren önskar och förväntar. Detta, i 

kombination med avsaknad av negativa konsekvenser ifall riskerna realiseras och 

avkastningen blir oförväntat låg, kan leda till en position som går emot principalens vilja. 

(Elton et al. 2003) 

Agentteori länkar sig starkt med frågeställningen gällande relationen mellan avgifter och 

prestation, eftersom enskilda investerare, speciellt hushåll och privatpersoner, inte 

enkelt kan följa med exakt hur en fondförvaltare förvaltare deras egendom. Det blir 

därmed ännu svårare att avgöra ifall avgifterna som betalas för aktiv fondförvaltning är 

värda sitt pris. 
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3.4 Aktiv fondförvaltning 

Fondförvaltning kan realiseras på ett flertal olika sätt, men i praktiken kan man ofta 

urskilja två huvudsakliga metoder på basis av vilka fonder kan delas upp. Dessa är aktiv 

och passiv fondförvaltning. Båda metoderna är i bruk i dagens läge, och båda metoderna 

har sina för- och nackdelar. I likhet flera andra finansiella och akademiska diskussioner, 

har inte heller denna någon slutlig lösning, utan både forskning och praxis existerar för 

att stöda båda två. I verkligheten beror valet av förvaltningsstrategi ofta på 

fondförvaltarens åsikt gällande marknadens effektivitet, och förvaltarens estimering av 

sin egen förmåga att prestera jämfört med marknaden. (Elton och Gruber, 1997) 

I och med att marknaderna blivit allt effektivare under de senaste åren talar flera 

forskare och investerare om nyttan av passiv fondförvaltning, eller indexering. Tanken 

bakom en passiv strategi är, som namnet indikerar, att en förvaltare inte aktivt 

uppdaterar portföljen för att hitta fel prissatta tillgångar och därmed prestera bättre än 

marknaden. Fördelen med en passiv investeringsstrategi är att tid och pengar inte slösas 

på att försöka slå marknaden, som i princip borde vara så effektiv att det inte är möjligt. 

Detta innebär naturligtvis också att en passiv förvaltningsstrategi inte kommer resultera 

i skyhög avkastning, eftersom målet är att nå marknadens medelavkastning, istället för 

att överprestera. Med andra ord byter passiva förvaltare möjligheten att vinna stort till 

en viss säkerhet om att inte förlora stort på grund av fel beslut och kostnader som uppstår 

i samband med verksamheten oberoende framgång. (Elton och Gruber, 1997) 

Den andra huvudsakliga förvaltningsstrategin, som också denna undersökning fokuserar 

på, är aktiv fondförvaltning. Till skillnad från förvaltare som tillämpar en passiv strategi 

anser aktiva förvaltare att marknaden inte är fullständigt effektiv, och att fel prissatta 

värdepapper kan identifieras och handlas med för att nå positiv onormal avkastning. 

Tidigare forskning av exempelvis Ippolito (1989), Grinblatt och Titman (1993), och 

Arugaslan, Samant, och Edwards (2007) stöder tanken om att aktivt förvaltade fonder 

presterar bättre än index, vilket skulle tyda på att en högre avgift för förvaltning är 

berättigad. 

Aktiva fondförvaltare strävar efter mervärde för investerare genom att prestera bättre än 

fondens jämförelseindex, och genom att erbjuda högre riskjusterad prestation. Detta 

görs genom att, som namnet av strategin tyder på, aktivt följa med prisutvecklingen på 

marknaderna och enskilda värdepapper. I teorin kan fondföljförvaltare balansera sin 

portfölj konstant, och därmed klassiskt köpa billigt och sälja dyrt, samtidigt som riskerna 
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i portföljen minimeras. Balansering av portföljen innebär att aktiva förvaltare kan lägga 

större vikt på värdepapper som förväntas öka i värde, samtidigt som vikten för 

värdepapper med sämre utsikter minimeras (Stotz, 2005). Detta kräver såklart tid och 

arbete, vilket innebär att aktivt förvaltade fonder i regel har betydligt högre avgifter 

jämfört med passivt förvaltade fonder. Detta kan accepteras, ifall en aktiv förvaltare 

åstadkommer tillräckligt med mervärde för att slå index även efter att avgifter avdras. 

(Shkula, 2004) 

En ofta diskuterad fråga gällande aktiv fondförvaltning är ifall en och samma 

fondförvaltare konsistent och över lång tidsperiod lyckas uppnå riskjusterat mervärde 

över jämförelseindex. Sharpe (1991) presenterar aktiv förvaltning som ett 

nollsummespel, vilket innebär att när någon vinner, måste någon annan förlora. Sharpe 

indikerar vidare att det existerar restriktioner på avkastningarna av aktivt förvaltade 

fonder, så kallad equilibrium accounting. När avkastningar granskas före avgifterna är 

medräknade kan passiva investerare antas få en avkastning identisk med 

marknadsavkastningen, alfa är alltså noll. Detta tyder på att aktiv fondförvaltning, före 

avgifter inkluderas, också i aggregat torde vara ett nollsummespel. Eftersom 

jämförelseindex består av medelvärdet på marknaden kommer en del prestationer 

naturligtvis att ligga under detta värde, medan andra prestationer ligger ovanför det. 

Detta tyder vidare på att aktiva förvaltare som lyckas slå marknaden gör det på 

bekostnad av dem som inte lyckas med motsvarande. Ifall ovannämnda antaganden 

håller, resulterar det i att aktiv förvaltning, efter att avgifter inkluderas, i sin helhet 

resulterar i negativt värde. (Sharpe 1991) Detta tankesätt kan dock inte tillämpas 

fullständigt i praktiken eftersom marknaden består av flera andra aktörer, och inte 

enbart fondförvaltare. Förvaltare kunde därmed tänkas uppnå positiva alfan på 

bekostnad av utomstående aktörer. 

Detta är ett av problemen som förespråkare av aktiv förvaltning har framför sig. Det 

stämmer visserligen att ett flertal aktiva fondförvaltare alltid presterar bättre än 

marknaden, även efter avgifter, men det är ytterst få som lyckas göra det år efter år. 

Under given tidperiod hittas alltså alltid ett antal fonder som presterar utöver marknad 

och index, men den relevanta frågan är ifall det finns förvaltare som kan göra detta 

upprepat, eller ifall det är frågan om en slumpmässig grupp av förvaltare som inte hålls 

konstant över åren. 
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3.5 Active share och closet indexing 

Samtidigt som akademisk forskning ofta fokuserar på fenomen i sin helhet, bör det 

påpekas att det finns skillnader mellan förvaltare och förvaltare. Om frågan är huruvida 

det lönar sig att betala för aktivt förvaltade fonder, är det relevant att diskutera till vilken 

grad aktiv förvaltning faktiskt sker. Active share, ett mått utvecklat av Cremers och 

Petajisto (2009), beskriver graden av aktiv förvaltning bland fonder. Utöver att 

undersöka aktivitet bland förvaltarna används måttet för att hitta fonder med potential 

för starkare riskjusterad avkastning jämfört med marknaden. I undersökningen 

analyserar Cremers och Petajisto avkastning av fonder med hänsyn till bland annat 

storlek, kostnader och omsättning, och framför att fonder med en hög active share faktor 

uppvisar signifikant högre prestation mot jämförelseindex, samtidigt som fonder med en 

låg active share faktor uppvisar klart lägre riskjusterad avkastning mot jämförelseindex. 

Resultaten håller sin position också efter att avgifter beaktas, vilket bidrar med en 

intressant aspekt till diskussionen om sambandet mellan riskjusterad prestation och 

avgifter. En potentiell orsak till resultaten av flera forskningar, som tyder på att aktiv 

förvaltning inte bidrar till högre riskjusterad avkastning, kunde därmed vara att flera 

aktivt förvaltade fonder faktiskt inte är så aktivt förvaltade som man kunde tro. Det är 

därmed möjligt att det finns ett positivt samband mellan avgifter och riskjusterad 

prestation, men att detta samband påverkas av faktorer som inte beaktats i en stor del av 

tidigare forskning.  

Active share, och avsaknaden av faktisk aktiv förvaltning, kan i sin tur beskrivas med ett 

annat tillhörande begrepp, closet indexing. Begreppet beskriver i detta sammanhang 

fonder eller förvaltare, som påstår sig tillämpa en aktiv förvaltningsstrategi, men i 

verkligheten består åtminstone en betydande del av portföljen av komponenter som i hög 

grad replikerar jämförelseindex. Också detta fenomen behandlas av Cremers och 

Petajisto (2009), men har även beskrivits tidigare av exempelvis Taylor (2004). Vidare 

undersökning av Cremers, Ferreira, Matos, och Starks (2016) tyder på att fonder som 

faktiskt är aktivt förvaltade uppnår en högre riskjusterad avkastning jämfört med fonder 

som faller under kategorin av closet indexing. Baserat på dessa undersökningar kunde 

det tolkas att tolkningen av den avgifts- och riskjusterade prestationen av aktivt 

förvaltade fonder lider av specifikationsfel i flera undersökningar, och i verkligheten 

inkluderar fonder vars avkastningsprofil replikerar index, medan avgifterna är på en nivå 

vanlig för aktivt förvaltade fonder.  
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3.6 Val av investeringsobjekt och marknadstajming 

Som tidigare beskrivits strävar aktiva fondförvaltare efter att uppnå en riskjusterad 

avkastning utöver marknaden, och således efter mervärde för investerare. Metoderna för 

detta kan uppdelas i två huvudsakliga kategorier; förmågan av marknadstajming, och val 

av investeringsobjekt. (Fama, 1972) 

Den första kategorin, val av investeringsobjekt, beskriver en portföljförvaltares förmåga 

att finna fel prissatta tillgångar och generera mervärde genom att köpa(sälja) dessa 

under(över)prissatta värdepapper. Den andra kategorin, marknadstajming, beskriver en 

portföljförvaltares förmåga att förutspå svängar i marknaden för att medföra mervärde. 

Korrekta estimeringar av hög- och lågkonjunkturer innebär att fondförvaltare lyckas 

kapitalisera på allmän uppgång av marknaden, medan nedgångar neutraliseras genom 

att under dessa tider inneha en portfölj med lägre risk. (Henriksson, 1984) 

Ifall en fondförvaltare lyckas med både val av investeringsobjekt och marknadstajming 

blir sambandet mellan portföljens och marknadens avkastningar icke-linjärt. Detta 

strider enligt Oueslati et al. (2014) mot fundamental finansiell teori. I och med att den 

centrala målsättningen med aktiv fondförvaltning är att slå marknaden, är sättet som 

detta genomförs med av stor betydelse. Skillnaden mellan val av investeringsobjekt och 

marknadstajming illustreras av Henriksson (1984), som i sin undersökning klargör att 

fonder med positivt alfa tyder på rätt val av investeringsobjekt, medan överavkastning 

resulterande från marknadstajming måste undersökas med andra metoder. 

3.7 Avgifter inom aktiv fondförvaltning 

I regel baseras fondernas avgifter på en bestämd procent av det förvaltade kapitalet. 

Utöver avgifter för själva förvaltningen kan fonder inkludera avgifter för bland annat 

förvar, teckning och inlösen av fondandelar. Med andra ord uppstår det avgifter för 

investeraren inte bara för den tiden som investerarens kapital förvaltas, utan också då 

andelar köps och säljs (Gil-Bazo och Ruiz-Verdú, 2009). Beroende på detta är det av 

intresse att inte enbart undersöka ett samband mellan avgifter i sin helhet och prestation, 

utan också möjligt samband mellan skilda delar av avgiften. Resonemanget kring 

avgifter är att förvaltare jobbar med avsikt att maximera avkastningen för deras 

investerare. Det är därmed väsentligt att svara på frågan ifall aktiv förvaltning resulterar 

i högre riskjusterad avkastning för investeraren? 
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Oberoende framgång försöker förvaltare i allmänhet berättiga sina avgifter med 

motiveringar bakom dem. I teorin innebär högre förvarsarvoden att personer med högre 

kompetens kunde anställas för att gynna både förvaltning och investerare. Utvecklingen 

av fördjupade modeller och analys innebär samtidigt att bättre, och oftast dyrare, mjuk 

och hårdvara kan effektivera investeringsprocessen. Tillgång till data är inte heller en 

självklarhet, utan kan bestå av antingen köpt, eller internt skapat material. Inget av 

alternativen är gratis, utan kan kräva en betydande investering av förvaltaren.  

Förklaringen bakom inlösenarvoden är att investerare på grund av dem är mindre 

benägna att lösa in andelar allt för ofta, eller på basen av små fluktueringar i marknaden. 

Genom detta undviker förvaltaren att måsta sälja värdepapper vid icke lämpligt läge för 

att kunna betala investeraren. (Garyn-Tal, 2015) Inlösenavgifter skyddar inte enbart 

förvaltaren, utan kan ha en stark positiv effekt för investerare. Detta blir speciellt 

uppenbart i situationer där fondandelar ägs av både enskilda privatpersoner, och större 

institutionella investerare. I en hypotetisk situation där en större investerare löser in en 

betydande del av sina andelar, kan den resulterande marknadsaktiviteten orsaka 

orimligt höga kostnader för fonden, speciellt ifall fonden investerar i mindre likvida 

tillgångar. Detta resulterar i nedsatt värde för de investerare som behåller sina andelar, 

utan att de direkt kan inverka på saken. Ifall fonden däremot debiterar en inlösenavgift, 

som dessutom tillskrivs fonden och inte förvaltaren, skyddas övriga investerare från 

aktiviteten.  

Ifall man antar att summan av all aktiv förvaltning är lika med marknaden, med andra 

ord att aktiv förvaltning är ett nollsummespel, kommer medeltalet av avkastningen för 

aktiv förvaltning före avgifter att vara lika med avkastningen av marknaden i sin helhet. 

Aktiv förvaltning är dock inte gratis, utan medför kostnader och avgifter, vilket innebär 

att aktiv förvaltning i genomsnitt förlorar till marknaden med ett värde motsvarande 

storleken på dessa kostnader och avgifter (French, 2008). Trots att tankesättet inte är 

vattentätt stämmer detta också till viss grad överens med forskning som kommit fram 

till at fonder, i medeltal, ger samma avkastning som marknaden minus avgifterna. 

Huruvida detta stämmer eller inte, förespråkar flera investerare ändå fördelarna med 

aktiv förvaltning, och anser att förvaltarna är värda sina avgifter. Ett av flera argument 

är att fördelarna med aktiv förvaltning ofta framhävs under lågkonjunkturer och 

kristider. Det bör nämnas att få påstår att aktiva förvaltare konsistent och regelbundet 

presterar bättre än marknaden. Förvaltare är inte jämlika, och även om det år efter år 
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finns förvaltare som slår marknaden är det väldigt få som lyckas göra det på upprepad 

basis. (Petäjistö 2013) 

Utöver rent monetärt mervärde är det fullständigt möjligt att investerare upplever att en 

förvaltares arbete är värdefullt och prisvärt, trots att fondens prestation inte är bättre än 

jämförelseindexets. Utan att gå djupare in på underliggande psykologi om upplevt 

mervärde, kan det tryggt konstateras att flera, speciellt outbildade investerare, kan anse 

att skötsel av ens egendom, god service, och den upplevda nyttan av att någon jobbar för 

att öka ens kapital är tillräckligt för att täcka avgifterna som förvaltning medför, även om 

en investering inte medför maximal monetär nytta.  Tanken om mervärde i icke-monetär 

form kan tillämpas också för institutionella investerare, även om de i regel har en djup 

förståelse för investeringsverksamheten.  

Företag inom finans- och försäkringsbranschen, exempelvis banker och pensionsbolag, 

ställs ofta under striktare regleringar och lagar jämfört med andra bolag. Regleringarna 

kan gälla risktagande, likviditet, och kan innehålla specifika limiter för 

portföljstrukturen. En fondförvaltare som jobbar under dessa begränsningar har kanske 

inte de bästa möjligheterna för att slå marknaden, men bidrar i gengäld med en expertis 

som garanterar att kundens portfölj följer relevanta begränsningar. I dessa fall uppstår 

ett mervärde i förvaltningstjänsten som säljs, som inte direkt kan mätas i den realiserade 

avkastningen.   

3.8 Sambandet mellan avgifter och prestation 

I en fungerande fondmarknad torde fondförvaltarens avgifter uppvisa en positiv 

korrelation med förväntad riskjusterad avkastning före avgifter. Vidare, i en friktionslös 

marknad, borde samtliga fonder uppvisa noll förväntad riskjusterad avkastning efter att 

avgifter medräknas. I annat fall skulle det finnas ett överskott i efterfrågan/utbud för 

fonder med positiv/negativ förväntad riskjusterad avkastning efter avgifter (Berk och 

Green, 2004). I samband med detta, ifall investerare känner till fondernas alfa, uppstår 

ett jämviktstillstånd där alfa – avgift = 0 för samtliga fonder. Grafiskt skulle detta 

innebära ett lineärt förhållande mellan avgifter och prestation före avgifter med en 

lutning av värdet ett. Om investerare inte känner till fondernas alfa skulle alfat i 

jämviktstillståndet ersättas med investerarnas förväntning av fondens riskjusterade 

avkastning (Gil-Bazo och Ruiz-Verdú, 2009). Jämviktstillstånd på fondmarknaden 

kunde nås genom justering av avgifter, om fonder med högre förväntad riskjusterad 
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avkastning före avgifter höjde sina arvoden, eller om underpresterande fonder sänkte på 

sina motsvarande arvoden. 

Eftersom fondmarknaden inte är fullständigt effektiv och friktionslös kan man inte 

förvänta sig ovannämnda jämviktstillstånd. Det är inte fullständigt klart hur situationen 

utspelas på den riktiga marknaden, men tidigare forskning och teori erbjuder ett antal 

möjligheter. En av de sannolika teorierna är att fonder med bättre prestation kräver 

högre avgifter i gengäld för sina tjänster, men den högre avgiften är inte så pass stor att 

den avsätter mängden positiv onormal avkastning. I detta fall gynnas investerare som 

faktiskt får klart mervärde för sin investering.  

En annan, möjligtvis sannare, situation uppstår då förvaltare över estimerar sin förmåga 

att uppnå avkastning utöver den riskjusterade mängden. Investerare betalar en premie 

för bättre förvaltning, men premiet är större en mervärdet som förvaltaren tillbringar. 

Detta leder till att investerare, efter att avgifter räknas med, inte får maximal nytta på 

investeringen trots att förvaltaren till viss grad lyckats med sin uppgift. Det tredje 

scenariot vore att storleken på förvaltarens avgifter är helt och hållet orelaterat till 

fondens prestation. Intressant nog uppvisar tidigare forskning en fjärde möjlighet som 

inte direkt känns intuitiv. Exempelvis Gil-Bazo och Ruiz- Verdú (2009), finner ett 

negativt samband mellan fondernas avgifter och prestation före avgifterna. Med andra 

ord är det inte enbart så att höga arvoden äter upp den positiva onormala avkastningen, 

utan att dyrare fonder visar sig prestera sämre även före avgifter räknas med. 

Ett positivt samband mellan avgifter och prestation före avgifter är intuitivt att förstå. 

Med högre arvoden kan exempelvis bättre kunskap, system och talang införskaffas till 

ett fondbolag. Ett negativt samband mellan avgifter och prestation före avgifter kräver 

däremot djupare förklaring. En av möjligheterna för detta kan hittas i kostnaderna som 

förvaltaren måste ta på sig för att driva verksamheten. En kompetent förvaltare kan hålla 

operativa kostnaderna låga fastän fonden presterar bra, vilket i en regressionsanalys 

skulle påvisa negativt samband, om de låga kostnaderna överförs till investerare i form 

av lägre arvoden. Det kan också tänkas att kompetenta förvaltare i allmänhet lyckas 

minska på verksamhetens kostnader i en grad högre än vad deras expertis kostar.  

Samma effekt gällande kostnader kunde ske i större fondbolag ifall kostnaderna kan 

minskas genom att uppnå skalfördelar. I flera fall finns det ett visst intervall med hänsyn 

till investerat kapital, inom vilket förvaltare kan utnyttja och tillämpa specifika 

strategier. Inom dessa intervall är möjligheten för skalfördelar som störst, eftersom 
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samma strategi, med samma underliggande kostnader, fungerar för större mäng 

investerat kapital. (Gil-Bazo och Ruiz- Verdú, 2009) 

Christoffersen och Musto (2002) erbjuder en ytterligare förklaring för möjligt negativt 

samband mellan avgifter och prestation före avgifter. Christoffersen och Musto hävdar 

att investerare som placerar i fonder är till olika grader känsliga för avgifter. 

Andelsägarna i fonder med sämre historisk prestation är, enligt deras undersökning, 

mindre känsliga för avgifter eftersom de mera utbildade och priskänsliga investerarna 

har sålt sina andelar efter uppvisad sämre prestation. Därmed kan fonder med större 

andel icke-priskänsliga andelsägare begära större avgifter, eftersom sämre prestation 

beroende på högre avgifter inte leder till utflöde av kapital från fonden i samma mån. 

Enligt denna logik är det lönsamt för fonder med sämre historisk prestation att indriva 

högre avgifter. 

Liknande tankesätt framförs av Bergstresser, Chalmers och Tufano (2009), som också 

kommer fram till att sämre presterande fonder har högre avgifter. Deras förklaring tyder 

på att sämre presterande fonder, som på grund av sina resultat säljer sin produkt till 

mindre priskänsliga investerare, har högre marknadsföringskostnader. 

3.9 Riskjusterade prestationsmått 

Att räkna ut avkastning för investerat kapital i en fond är relativt simpelt för investerare. 

Avkastningsdata presenteras ofta direkt i fondernas information och presentation på 

nätet, och kan kontrolleras med egna uträkningar. Det som inte är lika entydigt, är att 

mäta hur fonden har avkastat med hänsyn till den relevanta riskexponeringen och 

volatiliteten. Även inom akademisk litteratur tillämpas flera olika etablerade metoder för 

att räkna ut riskjusterade prestationsmått.  

Bland de äldre varianterna hittas Treynor kvoten, utvecklad av Treynor (1965). Kvoten 

beskriver en fonds riskjusterade prestation som fondens avkastning, utöver den riskfria 

räntan, delat med fondens korrelation med marknaden, eller beta. Kvoten tar således i 

beaktande vilken risknivå fonden ligger på jämfört med marknaden, och kan ses som 

mängden onormal avkastning per enhet av risk. Medan måttet ger en grundläggande idé 

om fondens prestation i förhållande till risk, innehåller den ett fåtal faktorer, och lyckas 

inte fånga information gällande andra aspekter som relaterar till fonders riskjusterade 

prestation. Sharpe (1996) kvoten följer matematiskt ett liknande tankesätt, men fäller 

bort marknadsavkastningen, och använder sig istället av standardavvikelsen för själv 
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investeringen. Kvoten räknas därmed som fondens avkastning, utöver den riskfria 

räntan, delat med standardavvikelsen av fonden. Även här beskriver kvoten mängden 

onormal avkastning per enhet av risk i form av volatilitet. 

Ett av de kändare begreppen för riskjusterad prestation, alfa, bygger på den välkända 

CAPM, eller Capital Asset Pricing Model. Modellen förklarar en investerings avkastning 

som den riskfria räntan, adderat till marknadens avkastning utöver den riskfria räntan, 

multiplicerat med investeringens beta. Jensen (1968) alpha bygger vidare på modellen, 

och tillägger en variabel, alfa. I detta sammanhang är alfa, eller fondens överavkastning, 

den delen av avkastning som inte kan förklaras med resterande delen av modellen. 

Jensens alfa beaktar och justerar därmed för den del av avkastning som förklaras med 

en ökad exponering till marknadsrisk, vilket korrigerar situationen där ökad risktagning 

kunde ses som bättre prestation.  

Medan ovannämnda mått ännu är i viss mån relevanta, har ett flertal andra riskjusterade 

prestationsmått utvecklats efteråt. Fama och French (1993) modellen, som baserar sig 

på tre faktorer, förklarar riskjusterad prestation inte bara som en funktion av en 

gemensam beta för marknaden, utan med skilda betan för olika exponeringar. Förutom 

korrelation med marknaden utnyttjar modellen SMB (Small Minus Big) och HML (High 

Minus Low) faktorer för att bättre estimera ett riskjusterat prestationsmått. Carhart 

(1997) tillagde ytterligare en faktor gällande momentum för att fånga marknadens 

rörelser i ekvationen. Denna modell har vidare utvecklas av ursprungliga författare till 

en modell med fem faktorer. (Fama och French, 2015).  

För att kunna estimera sambandet mellan avgifter och prestation måste fondernas 

avkastningar justeras för risk. Som namnet innebär ämnar dessa mått justera realiserad 

prestation med ett antal faktorer som förklarar rörelser på marknaden. Detta görs för 

finna vilken del av prestation faktiskt kan hänvisas till överlägsen verksamhet av en 

förvaltare, och vilken del som beror på andra faktorer. En tio procent högre avkastning 

indikerar inte nödvändigtvis bättre förvaltning, ifall riskerna tillhörande verksamheten 

fördubblas. Med hjälp av prestationsmått kan man därmed jämföra avkastningar 

sinsemellan för att räkna ut vilken del beror på förvaltarens kunskap, och vilken del beror 

på ökad risk och markandsrelaterade faktorer. Eftersom högre förväntad avkastning i 

regel går han i hand med högre risk, är detta ett centralt begrepp inom investering. De 

simplaste riskjusterade måtten baserar sig på endast ett fåtal faktorer. Exempelvis 

Treynors (1966) mått ser på förhållandet mellan överavkastning och beta. Senare, mera 
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utvecklade modeller använder sig av ett flertal faktorer för att bättre kunna förklara 

sambandet mellan risk och prestation. 

Det finns ett flertal riskjusterade prestationsmått, och de kan estimeras på flera olika 

sätt. Välkänd tidigare forskning har ställts upp av Treynor (1966), Sharpe (1966), och 

Jensen (1968), som ser på relationen mellan överavkastning och beta, volatilitet, och 

marknadsavkastning. En aningen färskare modell presenteras av Fama och French 

(1993), som baserar sig på tre faktorer. Förutom korrelation med marknaden utnyttjar 

modellen SMB (Small Minus Big) och HML (High Minus Low) faktorer för att bättre 

estimera ett riskjusterat prestationsmått. Carhart (1997) tillagde ytterligare en faktor 

gällande momentum för att fånga marknadens rörelser i ekvationen. Denna modell har 

vidare utvecklas av ursprungliga författare till en modell med fem faktorer. (Fama och 

French, 2015) 

3.10 Faktormodeller 

Fama-French femfaktormodellen utvecklades efter att den äldre versionen med tre 

faktorer testats uttömmande under åren. Genom ny undersökning utvecklade 

författarna en modell med två övriga faktorer för att inkludera möjligast mycket 

information. Detta mått har visat sig ett fungerande val för estimering av riskjusterade 

prestationsmått inom akademisk forskning, och kommer att användas som ett av 

alternativen för att konstruera mått även i denna undersökning. Det andra måttet som 

används i denna undersökning är utvecklat av Carhart (1994). Carharts modell 

innehåller momentum faktorn och skiljer sig därmed i viss mån från femfaktormodellen.  

Fama-French modellen består av fem faktorer och ämnar förklara riskjusterad 

prestation enligt följande ekvation: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑖 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 +  𝑖𝑡 

Den vänstra sidan av ekvationen består av portföljens förväntade avkastning utöver 

riskfri ränta. Efter interceptet som betecknas av alfa följer den klassiska korrelationen 

med marknaden, beräknad som skillnaden mellan marknadsavkastningen och riskfria 

räntan. 

Följande faktor, Small Minus Big, strävar efter att modellera lönsamhet. Fama och 

French (1993) konstaterar att små företag i medel har lägre avkastning i relation till sina 

tillgångar jämfört med större företag, efter att ha kontrollerat för book-to-market. Detta 
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härstammar enligt författarna från faktumet att små företag inte lyckats återhämta sig 

från kriser för att därefter kunna ta del av och utnyttja högkonjunkturer. Trots att ingen 

djupare förklaring erbjuds hävdar Fama och French att små företag har högre utsättning 

för risk, vilket således orsakar en premie. 

Nästa faktor, High Minus Low, försöker i enighet med SMB också fånga lönsamhet. 

Undersökningen av Fama och French tyder på att ett högre book-to-market värde 

resulterar i lägre avkastning i relation till tillgångar, samt att dessa håller sig på låg nivå 

i fem år efter att uppdelningen i undersökningen gjorts. HML fångar således effekten av 

att företag med högre book-to-market präglas av högre risk. 

Den fjärde faktorn, Robust Minus Weak, inkluderar skillnaden mellan de mest och minst 

lönsamma företagen i ekvationen. Enligt författarna leder lönsamhet i medeltal till högre 

framtida avkastning som resultat av robustare kassaflöden och lägre risk för problem 

gällande verksamheten. 

Den sista faktorn, Conservative Minus Agressive, tar fasta på investeringsfaktorn, som 

beskriver förväntade tillväxten av företagets bokvärde. (Fama och French, 2015) 

På samma sätt som femfaktor modellen bygger Carharts modell från 1997 på den 

ursprungliga trefaktormodellen av Fama och French. Carharts tillägg till de tre 

ursprungliga faktorerna är den så kallade momentum-faktorn, som tar hänsyn till 

prisutvecklingen av aktierna under senaste 12 månader. Faktorn baserar sig på 

begreppet med samma namn, som föreslår att företag som presterat bra kommer att göra 

så också i fortsättningen, medan sämre presterande företag kommer fortsättningsvis att 

prestera dåligt.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 
 

Följande kapitel presenterar ett antal tidigare undersökningar som tangerar samma 

frågeställning som denna avhandling. En stor del av tidigare akademisk forskning tyder 

på att aktivt förvaltade fonder inte lyckas prestera bättre än sina passivt förvaltade 

motparter. Trots detta är aktivt förvaltade fonder fortfarande populära, och nya 

undersökningar hävdar med relativt regelbundna intervall att förvaltare faktiskt lyckas 

generera positiv onormal avkastning, trots att det kommer till ett pris i form av avgifter. 

Kapitlet sammanfattas med tabell på relevant tidigare forskning 

4.1 The relationship between mutual fund fees and expenses and their 
effects on performance 

Undersökning från 1998, skriven Willfred Dellva och Gerard Olson, är publicerad i The 

Financial Review och tar ställning till förhållandet mellan fonders kostnader och avgifter, 

och deras effekt på fondens prestation. En stor del av tidigare forskning som undersöker 

sambandet mellan avgifter och prestation gör ingen klar uppdelning av kostanderan och 

avgifternas om undersöks, utan använder istället huvudsakligen en Total Expense Ratio 

för uträkningarna. Dellva och Olson strävar efter att undersöka både effekten av 

kostnader och avgift som en helhet, men också effekten av specifika avgifter på 

prestationerna. Detta görs genom att spjälka upp totala kostnaden i respektive delar, 

exempelvis marknadsföring, teckning och inlösen.  

Avgifter kan vara berättigade ifall de tillför mervärde för investeraren, men frågan som 

uppstår är vilken del av kostnaderna, ifall någon, som faktiskt gynnar detta ändamål. 

Ifall det kunde påvisas att enbart vissa sorts avgifter och kostnader medför bättre 

avkastning, kunde investerare göra bättre beslut baserat på information gällande 

ändamålet för fondernas avgifter och kostnader. Detta påstående kunde stöda tidigare 

forskning av Grossman och Stiglitz (1980), som hävdar att investerare med goda 

kunskaper om marknaden vinner på bekostnad av investerare med sämre kunskap. 

Undersökningen hämtar sitt sampel av fonder från aktiefonder listade I Business Weeks 

Mutual Fund Scoreboard, som inkluderar fonder listade på NASDAQ med åtminstone 

1000 andelsägare, minst 25 millioner dollar i NAV, och är öppna för alla investerare. 

Detta resulterar i ett sampel på 568 fonder mellan tidsperioden 1987 - 1992. 
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För att uppskatta riskjusterad prestation använder författarna fyra olika mått. Detta görs 

för att minska på problematiken kring tolkningsfel då endast ett mått används. Inget 

mått på risk är perfekt i sig själv, men genom att kombinera ett antal mått ökar 

pålitligheten markant. De olika måtten som används för att mäta riskjusterad prestation 

baserar sig på beta som relevanta standarden för risk, fondens varians jämfört med 

marknaden som relevanta standarden, förhållandet fondens prestation gentemot 

investeringsmålet, och Business Weeks mått på riskjusterad prestation. Business Weeks 

mått baserar sig på riskjusterad prestation över fem år relativt till S&P 500. Baserat på 

resultaten av dessa delas fonderna in i åtta kategorier enligt prestation. 

För att estimera vilka faktorer som kunde förklara onormal avkastning ställer författarna 

upp en regression med upp till 10 olika variabler, som inkluderar olika kostnader och 

avgifter. 

Regressionerna med samtliga riskjusterade prestationsmått visar statistiskt signifikanta 

negativa resultat för sambandet mellan avgifter och prestation. Fonder med bättre 

prestation spenderar med andra ord inte mera pengar för att nå bättre prestation, 

snarare tvärtom. Fonder med lägre kostnader uppvisar bättre prestation, vilket tyder på 

fonder inte med hjälp av mera spendering kan skaffa värdefull information som leder till 

ökad prestation. Det som däremot verkar höja på prestationen är fondförvaltarens 

förmåga. Vidare tyder resultaten på att fonder som presterar bättre också är effektivare, 

och därmed inte orsakar lika stora kostnader i samband med verksamheten. Baserat på 

detta borde investerare alltså sträva efter att minimera sina avgifter eftersom högre 

avgifter inte leder till högre prestationer.  

Resultatet stämmer då kostnader undersöks som helhet, samtidigt som uppspjälkningen 

av kostnader ger mera insyn. Av de olika kostnaderna och arvoden uppvisar kostnader 

relaterade till inlösen och kostnader relaterade till marknadsföring ett statistiskt 

signifikant positivt samband med riskjusterad prestation. Detta betyder med andra ord 

att investerare, efter att ha räknat ut en acceptabel helhetsavgift, bör granska 

uppdelningen av avgifter för att maximera sin nytta. Ifall två fonder har samma 

helhetsavgifter, uppvisar den fonden med större vikt på inlösenarvoden och 

marknadsföringsarvode bättre riskjusterad prestation. Detta står i kontrast med tidigare 

forskning av bland andra Ferris och Chance (1987), som hävdar att kostnader relaterade 

till marknadsföring ökar på totala kostnaderna, och därmed avgifterna, utan att någon 

nytta för investeraren. Dellva och Olson anser att avgiften för marknadsföring kan gynna 
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investerare ifall den används för antingen tillgång till bättre information eller för att 

attrahera bättre fondförvaltare. Andra slutsatser som Dellva och Olson drar från 

undersökningen, är existensen av skalfördelar på fondmarknaden, trots att storlek inte 

är en indikator för bättre prestation. Resultaten tyder också på att fonder med större 

mängd kontanter presterar bättre, och att internationella fonder i medeltal är dyrare än 

övriga fondkategorier. 

4.2 Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock- 
Picking Talent, Style, Transaction Costs, and Expenses 

Artikeln från 2000, skriven av Russ Wermers, är publicerad i The Journal of Finance, 

och undersöker prestationen av aktivt förvaltade fonder. Frågeställningen i 

undersökningen är huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas är värda sitt pris för 

investeraren. Trots att en stor del akademisk forskning tyder på att aktivt förvaltade 

fonder inte lyckas prestera bättre än sina passivt förvaltade motparter är ämnet ännu 

kontroversiellt. Oberoende av detta fortsätter investerare att allokera kapital in i aktivt 

förvaltade fonder. Studier av exempelvis Grinblatt och Titman (1993) och Wermers 

(1997) hävdar dock att fondförvaltare lyckas med val av aktier för fonderna, vilket skulle 

leda till ett positivt samband mellan avgifter och prestation. Wermers använder sig av 

nyare databaser i undersökningen för att noggrannare analysera värdet av aktiv 

förvaltning, och strävar dessutom efter att bryta upp både kostnader och avkastning för 

mera detalj. 

Data för undersökningen byggs upp genom att sammanställa två databaser för fonder. 

Första databasen innehåller kvartalsvis samlade uppgifter gällande fondernas innehav 

av aktier mellan 1975 och 1994. Den andra databasen innehåller månatliga data gällande 

fondernas avkastning, kostnader och andra karaktärsdrag under samma tidsperiod. Den 

nya sammansvetsade databasen har ingen överlevnadsbias, innehåller samtliga 

aktiefonder inom USA från ovannämnda tidsperiod, och består huvudsakligen av 

diversifierade aktiefonder. Skillnaden till data i tidigare studier är alltså den uppbyggda 

databasen som inte bara innehåller avkastning och kostnader, utan också beskriver 

innehållet i fonderna vid given tidpunkt. Wermers påstår att tidigare studier inte kunnat 

nå samma nivå av precision i sina undersökningar eftersom data inte har varit lika 

sofistikerat uppställt. 

Själva undersökningen inleds genom att empiriskt spjälka ut avkastningar och kostnader 

från samtliga fonder så att dessa kan hänvisas till olika kategorier. Dessa är förmåga att 
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välja aktier, avkastning som härstammar från karakterdragen hos aktierna i fonden, 

kostnader som härstammar från aktiehandel, avgifter som relaterar till förvaltningen av 

fonden, och skillnader som härstammar från innehav av kontanta medel och 

masskuldebrev. Efter uppdelningen estimeras fondernas riskjusterade prestation och 

avkastning baserat på metoder av Daniel (1997), Keim och Madhavan (1997), och 

Carhart (1997). I samband med dessa modeller undersöks förvaltaren förmåga för val av 

aktier och timing av inköp och försäljning. Resultaten av modellerna används vidare för 

att bland annat granska förhållandet med prestation och kostnader. 

Resultaten av undersökningen, efter jämförelse med motsvarande indexfonder och 

måttstock, tyder på att portföljerna hos de aktivt förvaltade fonderna slog ett brett 

marknadsindex med ungefär 1,3 procent per år. 0,6 procent kan härledas till 

karaktärsdragen hos aktierna fondernas ägo, medan 0,7 procent härstammar från 

förvaltarens förmåga att välja aktier som presterar bättre än måttstock uppbyggda av 

aktier med samma karaktärsdrag. Efter att kostnader räknas med förlorar fonderna i 

genomsnitt med 1 procent per år jämfört med ett brett marknadsindex. Skillnaden på 2,3 

procent mellan fondernas nettoavkastning och avkastningen hos aktierna i fonderna kan 

delas i två faktorer. 0,7 procent årligen beror på innehavet av annat än aktier fonden, 

exempelvis kontanta medel och masskuldebrev. Kvarstående 1,6 procent kan härledas 

till fondernas kostnader och avgifter. Med andra ord lyckas förvaltare prestera bättre än 

marknaden till en grad som nästan täcker avgifterna. Innehavet av likvida medel i 

portföljen drar dock ytterligare ner på nettoavkastningen. Dyra fonder avkastar alltså 

högt, men i regel inte tillräckligt för att täcka sina arvoden. 

4.3 The Relation between Price and Performance in the Mutual Fund 
Industry 

Undersökningen, skriven av Javier Gil-Bazo och Pablo Ruiz-Verdú och publicerad i The 

Journal of Finance 2009, undersöker sambandet mellan pris (avgift) och prestation 

inom fondindustrin. Tidigare studier har försökt fastställa ifall fonder på konsistent basis 

lyckas uppvisa positiv riskjusterad avkastning. Trots att tidigare studier har uppvisat 

väldigt varierande resultat kan det konstateras att skillnaderna i resultaten till en stor 

grad kan förklaras av skiljaktigheter i fondernas avgifter. En stor del av tidigare forskning 

har därmed strävat efter att undersöka ifall den delen av avkastningen, som inte förklaras 

av avgifter, kan förklaras av fondförvaltarens investeringsförmåga. Det som däremot fått 

mindre uppmärksamhet är sambandet mellan avgifter och prestation före avgifter. 
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Denna undersökning fokuserar således på att undersöka själva avgifterna och deras 

relation till fondernas prestation. 

Fondernas arvoden existerar för att täcka kostnaderna som aktiv fondförvaltning 

orsakar. Eftersom fondförvaltarens huvudsakliga syssla är portföljförvaltning, kan det 

resoneras att storleken på avgifterna åtminstone i viss mån torde reflekteras i fondens 

riskjusterade prestation. Detta, i sin tur, skulle innebära ett positivt samband mellan en 

fonds avgifter och prestation före avgifter. I motsats till detta antagande hittar 

författarna ett negativt samband mellan avgifter och prestation före avgifter. 

I undersökningen används data från CRSP (the Center for Research in Security Prices), 

med ett tidsintervall från 1961 till 2005. Ursprungliga samplet inkluderar samtliga open-

end fonder aktiva under ovannämnda tidsperioden. Samplet avgränsas först genom att 

gallra bort alla fonder som inte med säkerhet kan fastställas vara lämpligt diversifierade 

inhemska (USA) aktiefonder. Detta innebär att fonder, vars huvudsakliga 

investeringsobjekt är exempelvis masskuldebrev, och specialinvesteringsfonder med 

fokus på specifika sektorer, faller bort. Utöver detta förkastas fonder med otillräcklig 

information angående avgifter, och fonder som anger noll avgifter. Slutligen tas också 

passivt förvaltade fonder och indexfonder bort från samplet för att säkerställa 

undersökningens fokus på aktivt förvaltade fonder och tillhörande avgifter. Trots att 

Hadis metod från 1994 används för att hitta och avlägsna extremvärden konstaterar 

författarna att flera av resultaten är pålitliga enbart för perioden mellan 1992 - 2005. 

Detta beror på bristfällig tillgänglighet och pålitlighet av information för fonderna före 

1992. 

Förutom data för fondernas prestationer och avgifter hämtas data från Morningstar 

gällande kvalitén på fondernas styrelse för att kunna undersöka möjligt samband med 

avgifter. Kvalitén baseras på fyra faktorer, som mäter styrelsens handlingar ifall fonden 

inte avkastat enligt investerarnas förväntningar, mängden av utomstående 

styrelsemedlemmars kapital i fonden, antalet fonder som förvaltas av förvaltarna, och 

till vilken grad fonden rapporterar ovannämnda investeringar till SEC. 

För att estimera fondernas riskjusterade prestation före avgifter använder författarna 

Carharts fyra-faktormodell från 1997. Tilläggsvis används Fama och French tre-faktor 

modellen från 1993, och en modifierad version av fyra-faktor modellen. I enighet med 

Carhart följer författarna en tvådelad process för att skapa en panel på månatliga 

riskjusterade estimat på fondernas prestation. I första steget utförs en regression av 
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fondernas avkastning före avgifter för varje månad, mot riskfaktorer från senaste fem 

åren. Om mindre än fem år av data finns, kräver författarna att fonden under de senaste 

fem åren varit aktiv i minst 48 månader, och använder dessa observationer istället. 

Andra steget i processen går ut på att estimera fondens riskjusterade prestation för given 

månad som differensen mellan fondens riskjusterade avkastning före avgifter och den 

realiserade riskpremien. 

För att undersöka sambandet mellan avgifter och prestation före avgifter används 

inledningsvis OLS regressioner som innehåller dummyvariabler för månader. Flera olika 

regressioner utnyttjas med olika metoder för uträkning av riskjusterad prestation. Med 

avsikt att beakta korrelation i residualerna räknas dessutom standardfelen ut med olika 

metoder (White, Fama-MacBeth, time-clustered). 

Efter de huvudsakliga regressionerna delas fondsamplet in i delsampel för att igen, 

genom regressioner, undersöka olika faktorers inverkan på sambandet mellan avgifter 

och prestation. De olika faktorerna är tidsperioder, investeringsändamål, övriga avgifter, 

och effekten av små fonder. 

Resultaten av undersökning tyder på att den intuitiva logiken av högre avgifter för bättre 

prestation inte stämmer. Även efter indelning i delsampel påvisar majoriteten av 

regressionerna ett negativt samband mellan avgifter och prestation före avgifter, vilket 

skulle innebära att dyra fonder inte presterar bättre trots högre avgifter. 

Författarna strävar efter att förklara detta samband men några olika teorier baserat på 

kostnader och strategier. Det negativa sambandet kunde exempelvis bero på 

skalfördelar, eftersom kostnaderna för större fonder, till en grad, inte skulle inverka på 

verksamheten i lika stor grad. Vidare kunde storleken på fonden fungera som indikator 

för tidigare prestation, eftersom framgångsrika fonder med stor sannolikhet växer. 

Fondens ålder kunde också förklara ett negativt samband ifall samlad kunskap som leder 

till bättre prestation innebär att avgifterna till investerare kan sänkas. Dessutom kunde 

fondförvaltarens förmåga leda till ett negativt samband ifall förvaltaren genom goda 

beslut lyckas prestera samtidigt som operativa kostnaderna för verksamheten hålls 

relativt låga. Som en strategisk förklaring föreslår författarna att sämre fonder (hög 

avgift, låg prestation) helt enkelt förlorar till konkurrensen i de marknadssegment där 

investerarna är känsliga för prestation (utbildade investerare, institutioner, etcetera). 

Detta leder till att de sämre fonderna riktar sig mot ett annorlunda marknadssegment, 

där bland annat kostnaderna för marknadsföring är högre, och avgifterna för 
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investerarna kan hållas på högre nivå. Dessa förklaringar testas genom regressioner som 

beaktar fondbolagens storlek, ålder och antal fonder förvaltat av samma företag. 

4.4 Mutual fund fees and performance: new insights 

Artikeln från 2015, skriven av Sharon Garyn-Tal, är publicerad i Journal of Economics 

and Finance, och tar ställning till sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation 

hos fonder inom specifika kategorier. En stor mängd tidigare forskning kring ämnet 

existerar, och en avsevärd andel av forskningen tyder på negativt samband mellan 

avgifter och prestation. Detta negativa samband beror inte nödvändigtvis enbart på att 

avgifter avsätter det mervärde som dyrare förvaltning kan innebära, utan forskning tyder 

också på att dyrare fonder presterar sämre även före avgifter medräknas. 

Garyn-Tal närmar frågeställningen med en ny synvinkel och försöker därmed skilja sig 

från mängden och hämta mervärde till diskussionen. Undersökningen fokuserar 

visserligen på sambandet mellan avgifter och prestation, men granskar dessa inom skilt 

klassificerade grupper av fonder. 

Månatliga data gällande avkastning är samlat från CRSP från tidsperioden 2001 – 2010. 

För fonderna samlas dessutom information gällande så kallade Lipper klassificeringar. 

Klassificeringen delar upp samplet i 12 grupper enligt följande; Large-Cap Core fonder, 

Mid- Cap Core fonder, Multi-Cap Core fonder, Small-Cap Core fonder, Large-Cap 

Growth fonder, Mid-Cap Growth fonder, Multi-Cap Growth fonder, Small-Cap Growth 

fonder, Large-Cap Value fonder, Mid-Cap Value fonder, Multi-Cap Value fonder och 

Small-Cap Value fonder. 

Data delas vidare in i två delperioder; perioden före finansiella krisen (2001 – 2006) och 

perioden efter finansiella krisen (2006 – 2010). Fonder som ändrat klassificering eller 

förfarande gällande avgifter gallras bort från samplet. För tidperioden före finansiella 

krisen innebär detta 1395 fonder, med mellan 50 och 266 fonder inom varje Lipper 

grupp. Tidsperioden efter finansiella krisen innehåller 2966 fonder med mellan 87 och 

423 fonder per grupp. 

Inledningsvis beräknas fondernas riskjusterade onormala avkastning med hjälp av 

Fama-French fem-faktor och Carhart fyra-faktor modellen. Alfa värden, uttagna från 

fyra-faktor modellen, jämförs sinsemellan för fonder med olika förfaranden gällande 

avgifter. Detta görs skiljt för båda tidsperioderna, både med riskjusterad avkastning före 

avgifter, och riskjusterad avkastning efter avgifter. Metoden är ämnad att framhäva vilka 
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sorts avgifter resulterar i mervärde för investeraren. Proceduren utförs först utan 

indelning i Lipper grupper, och därefter med indelat sampel. För att undersöka inverkan 

av avgifterna på alfa används ett antal regressionsanalyser som utförs både med och utan 

indelning i Lipper grupper. Som variabler fastställs de olika sorters avgifter som 

fonderna kräver av investerare. 

Undersökningen på samplet i sin helhet visar, i enighet med tidigare forskning, ett 

statistiskt signifikant samband mellan förvaltningsarvoden och alfa, och mellan 

inlösenarvoden och alfa. Detta resultat gäller för hela tidsperioden. När undersökningen 

görs med fonderna indelade in i respektive Lipper grupper hittas inga konsistenta 

samband mellan avgifterna och alfa. Vidare konstateras att praktiskt taget inget 

samband hittas efter indelningen. Garyn-Tal hävdar därmed att investerare först bör 

göra investeringsbeslut baserat på sina investeringsmål och fondernas investeringsstil, 

och först därefter välja lämpliga fonder baserat på avgifter och förvaltarens potential. 

 

 

 

  



34 
  
 
 
4.5 Sammandrag av tidigare forskning 
 

 

 

Tabell 1   Sammandrag av tidigare forskning

Föfattare Publicerad Tidsperiod Data 
Riskjusterat 

prestationsmått 
Resultat 

Dellva, 

Olson 
1998 1987 - 1992 

NASDAQ, fonder med 

> 1000 andelsägare och 

> USD 25m NAV 

CAPM, justerad CAPM 
Inlösenavgifter visar positivt samband 

med riskjusteradprestation 

Wermers 2000 1975 - 1994 Aktiefonder i USA 
Carhart, Daniel, 

Keim och Madhavan 

Före avgifter presterar aktiva fonder 

bättre än marknaden. Avgifter dock större 

än mervärdet 

Gil-Bazo, 

Ruiz-Verdú 
2009 1961 - 2005 Aktiefonder i USA Carhart, Fama-French 3 

Negativt samband mellan avgifter och 

riskjusterad prestation 

Garyn-Tal 2015 2001 - 2010 Aktiefonder i USA Carhart 
Inget signifikant samband mellan avgifter 

och riskjusterad prestation 

Vidal-Garcia, 

Vidal, 

Boubaker, 

Uddin 

2016 1990 - 2013 Globala aktiefonder Carhart 
Negativt samband mellan avgifter och 

riskjusterad prestation 
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5 DATA 
 

Samplet för undersökningen består av finska aktiefonder, och deras underliggande data. 

Detta innebär samtliga aktiefonder registrerade i Finland, inte enbart de fonder som 

investerar i finska aktier. Data baserar sig på Suomen Sijoitustutkimus Rahastoraportti, 

en databas som täcker majoriteten av finska fonder. Suomen Sijoitustutkimus är ett 

finskt företag som samlar, framställer, och säljer data gällande fonder i Finland. 

Företaget erbjuder inte investeringstjänster, och är oberoende av förvaltare och 

investerare. 

Ursprungliga data innehåller även fonder som är registrerade i andra länder, men som 

säljs aktivt på finska marknaden och därmed är del av Sijoitustutkimus data. Dessa 

gallras bort i och med att fokus ligger på den finska fondmarknaden. Resulterande fonder 

är alla registrerade i Finland och har därmed en ISIN-kod börjande på FI. Data gallras 

vidare genom att exkludera alla fonder som inte huvudsakligen investerar i aktier. Detta 

betyder att exempelvis räntefonder inte är inkluderade i undersökningen. Vidare 

fokuserar undersökningen på aktiv förvaltning, vilket innebär att passiva fonder och 

indexfonder också exkluderas från samplet. Gallringen utförs baserat på information 

uttaget från Rahastoraportti.  

Undersökningens tidsperiod sträcker sig från januari 2007 till december 2020, och 

täcker således en period på 14 år. Data kommer vidare att delas in i delperioder för att 

undersöka möjligt samband under olika ekonomiska situationer och marknadslägen.  

Sammanfattningsvis består avkastningsdata för undersökning av 40 884 månatliga 

avkastningar härstammande från 435 fonder. För dessa avkastningar observeras 

korresponderande avgifter i tre olika delar, som hänvisar till teckning, inlösen och förvar 

& förvaltning. 

Övriga data inkluderar storleken på fonderna, investeringsområde eller sektor, 

helhetskostnader, och hur länge samma förvaltare skött fonden.  

För estimering av riskjusterad prestation används Fama-French modellen med fem 

faktorer, och Carharts modell med fyra faktorer. Data gällande faktorerna för båda 

modeller hämtas från Kenneth French hemsida. French databas erbjuder färdigt 

uppbyggda faktorer för ett flertal marknader, vilket innebär att databasen lämpar sig bra 

för denna undersökning. Fonderna i undersökningen kan kategoriseras baserat på vilket 
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land, eller inom vilken klass de huvudsakligen investerar i. Detta kan utnyttjas i samband 

med French databas som erbjuder faktorer baserat på olika länder. Faktorer finns för de 

följande kategorierna; global, global ex USA, Europa, Japan, Asien & Oceanien, 

utvecklingsländer, och Nordamerika. Ifall investeringsstrategin för en bestämd fond inte 

exakt motsvarar faktorerna används närmaste möjliga kategori. De riskjusterade 

prestationsmåtten, som presenteras i nästa kapitel, kan således estimeras med hänsyn 

till fondernas investeringsfokus. 

5.1 Avgifter 

För fonders del kan avgifter som berör investerare ofta separeras i tre olika delar. De 

vanliga avgifterna, som är också är bland de relevanta variablerna i denna undersökning, 

är löpande avgifter, teckningsavgifter, och inlösenavgifter. Dessa kostnader beräknas 

som en procentuell andel av investerat kapital, och debiteras baserat på situation. 

Löpande avgifter meddelas som en procent på årlig basis, och beräknas ofta med 

fondernas dagliga värderingskalkyler. Teckningsavgifter debiteras i samband med köp 

av andelar, och inlösenavgifter debiteras i samband med försäljning av andelar. För 

observationerna i samplet varier löpande avgifter mellan 0,10 % - 3,30 %, med ett 

medeltal på 1,45 %. Inom löpande avgifter hittas tydliga skillnader mellan 

observationerna, och trots tydligt kluster kring medeltal innehåller samplet 

observationer genom hela skalan. Figur 3 illustrerar situationen, och uppvisar en positiv 

skevhet på 0,25. Observationer högre än medianen, som ligger på 1,5 %, är till antalet 

färre. Dessa hänför sig ofta till specialfonder som är aktiva inom mindre likvida 

marknadssegment. 

 

Figur 3 Fördelning av löpande avgifter 
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Avgifter som berör teckning samt inlösen uppvisar däremot en betydligt homogenare 

uppdelning. Teckningsavgifter har ett medeltal på 0,81 %, och en median på 1,00%. 

Föredelning av avgifterna är starkt koncentrerad mellan 0,50 % - 1,00 %, vilket också 

syns i figur 4. I samband med en tydligt positiv skevhet på 1,00 syns att avgifter för 

teckning med ett värde högre än 1,0 % är närmast obefintliga när helheten observeras. 

Avgifter för teckning varierar mellan 0,00 % och 5,00 %, även om få fonder faktiskt 

avgiftsmässigt når så högt. 

 

Figur 4 Fördelning av teckningsavgifter 

Avgifterna för inlösen följer en motsvarande fördelning som kan observeras för 

teckningsavgifterna. Inlösenavgifterna har ett medeltal på 0,92 %, med en median på 

1,00%. Värden faller på en skala mellan 0,0 % och 3,00 %. Uppdelningen syns i figur 5, 

och understryker den homogena fördelningen. 
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Figur 5 Fördelning av inlösenavgifter 

Nämnvärt är den koncentrerade fördelningen av tecknings- och inlösenavgifter. Medan 

löpande avgifter har tillräckliga skillnader för undersökningen, kan det vara svårt att 

svårt att hitta samband mellan riskjusterad prestation och övriga avgifter. Av 

teckningsavgifterna är 68 %, och av inlösenavgifterna 74 %, exakt 1,00 %. 

5.2 Avkastningar 

Efter ytterligare gallring för klart uteliggande värden och saknande värden, samt 

säkrandet av tillgång till minst 48 månaders data, kvarstår 38 106 observationer av 

fondernas avkastningar.  

 

Figur 6 Fördelning av månatliga avkastningar 



39 
  
 
 
 

I hela perioden ligger de månatliga avkastningarna före avgifter i medeltal på 0,51 % med 

en median på 0,87 %. I och med ett antal stora rörelser på finansmarknaderna under 

undersökningens tidsperiod hittas klart extremare värden också, men i stort sett är de 

månatliga avkastningar jämnt fördelade kring medianen. Detta syns tydligt i figur 6, som 

illustrerar fördelning av månatliga avkastningar före avgifter. 

 

Figur 7 Medeltal på månatliga avkastningar enligt tid 

Månatliga medelavkastningar under tidsperioden uppvisar en viss turbulens. Den lägra 

avkastning i början av tidsperioden, mellan 2007 och 2010, kunde härledas till 

kombinationen av den globala finanskrisen mellan åren 2007 – 2008 och den 

ihopkopplade eurokrisen som följde därefter på den europeiska marknaden. Kraftig 

nedgång syns också i början på 2020, vilket kan förknippas med covid-krisen som hade 

en tydlig effekt på marknaden. Allmän prisutveckling på marknaderna framkom tidigare 

i figur 2, och visar liknande karaktär för avkastningar under olika tidsperioder. 

5.3 Fondernas egenskaper 

Även om samtliga fonder i samplet huvudsakligen investerar i aktier, kan ett brett urval 

hittas gällande investeringsfokus. De huvudsakliga kategoriseringarna för fonderna 

relaterar sig antingen till geografiskt område, eller en viss sektor. Investeringar i 

Nordamerika och globala alternativ är visserligen populära, men fonder som investerar 

i närmare marknader är till antalet klart flera.  
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Fonder med Europa som huvudsakligt investeringsområde är den största kategorin med 

17,4 % av samplets fonder, och är 0,3 % större än följande grupp, globala fonder. Finland 

och Norden ligger antalsmässigt på tredje och fjärde plats, med 11,8 % och 9,4 % av 

helheten, och är överrepresenterade med hänsyn till storleken av underliggande 

marknader. Detta är dock inte förvånande, eftersom fondförvaltare i Finland kan tänkas 

fokusera på områden och företag som ligger i närheten, och är bekanta. Under första 

året, 2007, är medeltalet på fondernas storlek 95 miljoner euro. Siffran växer till 335 

miljoner euro för det sista året, 2020, och har genom perioden ett medeltal på 224 

miljoner euro. 

 

Figur 8 Fördelning av investeringsområde och -sektor, områden med > 2 % vikt 

Figur 8 illustrerar fördelningen av fondernas huvudsakliga investeringsområde eller 

sektor. Kategorisering fångar de allmänna dragen av investeringsmålen, men förklarar 

inte mindre nyansskillnader som ofta hittas bland fonder. Dessa skillnader baserar sig 

ofta på storleken av de bolag företagen investerar i, exempelvis small-cap eller micro-cap 

fonder, eller risknivån som eftersträvas av fondförvaltaren.  

5.4 Variabler och uppdelning av data för undersökningen 

I undersökningen används ett antal variabler i regressionerna, samtidigt som data delas 

vidare in i mindre sampel baserat på egenskaper. De relevanta variablerna och 

egenskaperna för uppdelning av data är definierade enligt följande 

Riskjusterad prestation före avgifter: Riskjusterad prestation estimeras med 

faktormodeller av Carhart och Fama-French, baserat på fondernas avkastningar före 

avgifter. Dessa används som variabel i senare panelregression i form av en månatlig 
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siffra. Måttet används även som egenskap för uppdelning, genom att dela in fonder i 

kvartiler baserat på genomsnittlig prestation under tidsperioden.  

Löpande avgifter: Löpande avgifter beskriver den delen av fondernas avgifter som 

debiteras samband med fondens värdeberäkning. Löpande avgifter betalas inte genom 

en skild transaktion, utan syns som ett avdrag i fondernas avkastning på daglig basis. 

Dessa avgifter meddelas oftast som en årlig siffra, men konverteras till månatlig form för 

användning som variabel i senare panelregression.  

Övriga avgifter: Övriga avgifter inkluderar tecknings- och inlösenavgifter. Dessa 

avgifter framkommer i samband med köp och försäljning av fondandelar, och är således 

relevanta i samband med transaktioner investerare gör. För aktier är en ofta beskriven 

normal holding-period 7 år, och därmed justeras storleken på dessa avgifter för modellen 

med en faktor på 84, för att tillsammans med löpande avgifter skapa en estimerad 

månatlig helhetsavgift. I vissa fall erbjuder förvaltare sänkta eller borttagna tecknings- 

och inlösenavgifter i samband med försäljning av andra produkter och tjänster, men 

detta fångas inte i data, som baserar sig meddelade listpriser av förvaltare.  

Fondens storlek: Fondens storlek definieras baserat på meddelat kapital under 

förvaltning, uttryckt i miljoner euro. Fondernas storlek används som egenskap för att 

dela upp data, för att undersöka möjligt samband bland olika storleks fonder.  

Investeringsområde: Investeringsområde baserar sig på data framställt av Suomen 

Sijoitustutkimus, och beskriver det huvudsakliga geografiska område, eller den 

huvudsakliga sektorn, i vars företag fonden investerar. Baserat på investeringsområde 

placeras samtliga fonder med den klassen av Fama-French faktorer, som närmast 

motsvarar området. På det vis säkerställs att estimering av riskjusterade prestationsmått 

gör med relevanta faktorer. Investeringsområde används vidare som en egenskap för att 

dela upp fonder inför panelregression, för att granska ifall investeringsområde har en 

inverkan på sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation. Kategorierna för 

uppdelningen är Asien, Europa, global, global ex USA, Nordamerika, och 

utvecklingsländer.  

Tid med samma förvaltare: Måttet definieras enkelt som den tid, uttryckt i år, som 

samma förvaltare skött fonden, och används som egenskap för uppdelning av data för 

att undersöka effekten av förvaltaren erfarenhet med en och samma fond. 



42 
  
 
 
Tidsintervall: Ursprungligt sampel består av observationer mellan åren 2007 – 2020. 

Eftersom regressionerna av riskjusterade prestationsmått baserar sig på rullande 

tidsperioder på 48 månader, flyttas de första uträknade avkastningar framåt, och 

därmed ligger observationerna mellan åren 2010 – 2020. Utöver undersökning av hela 

perioden, delas samplet i tre delar enligt tid.   
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6 METODIK 
 

Sambandet mellan avgifter och prestation kan undersökas på flera olika sätt, och ett 

antal olika metoder har tillämpats i tidigare forskningar. Vad som strävas efter i denna 

undersökning är att först beräkna riskjusterad prestation, och därefter tillämpa 

regressioner av dessa mot de olika avgiftsvariablerna. Regressioner på uppdelade sampel 

utförs för att undersöka effekten av övriga faktorer. Kapitlet inleds med hypotesbildning, 

varefter modeller för riskjusterad prestation och samband mellan avgifter och prestation 

presenteras.  

6.1 Hypotesbildning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det finns ett samband mellan aktivt 

förvaltade fonders riskjusterade prestation, och de avgifter som investerare betalar till 

fondförvaltare. Investerare väljer ofta jämförelsevis dyrare, aktivt förvaltade fonder över 

passiva, billigare alternativ, vilket föreslår att det finns ett samband mellan avgifter, och 

fonders riskjusterade prestation. Baserat på detta formuleras sakhypotesen för 

undersökningen enligt följande: 

H0: Det finns inget samband mellan aktivt förvaltade aktiefonders riskjusterade 

prestation före avgifter, och de avgifter som investerare betalar för förvaltningen 

H1: Det finns ett samband mellan aktivt förvaltade aktiefonders riskjusterade 

prestation före avgifter, och de avgifter som investerare betalar för förvaltningen.  

I teorin borde välfungerande och effektiva fondmarknader uppvisa ett positivt 

förhållande mellan avgifter och riskjusterad prestation före avgifter. Ifall avgifter inte 

innebär något mervärde för investerare, finns det få orsaker att betala för tjänsten. Detta 

undersöks genom panelregression med fondernas avgifter och riskjusterade prestation, 

som presenteras i följande kapitel.  
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6.2 Estimering av riskjusterade prestationsmått 

För att kunna jämföra fonder med olika nivåer av risk måste också avkastningarna 

riskjusteras. Justering genomförs i två skilda omgångar, med faktormodeller av Fama 

och French, och Carhart. Estimering av månatliga riskjusterade avkastningar utförs i två 

steg. Första steget är regression av fondernas avkastning före avgifter mot Fama-French 

och Carharts faktorer. Regressioner görs för samtliga fonder i samplet, med en rullande 

tidsperiod på 48 månader, för varje månad under 2007 - 2020. Fonder med färre än 48 

observationer inkluderas inte i regressionerna. I andra steget räknas fondernas 

riskjusterade prestation som skillnaden mellan fondernas avkastning före avgifter under 

given månad, och den realiserade riskpremien i form av faktorernas beta multiplicerat 

med faktorvärden för korresponderande månad. Baserat på detta kan den månatliga 

riskjusterade avkastningen före avgifter för fonden i för tiden t, enligt Fama-French 

modellen, beskrivas med formeln 

               𝛼𝑖𝑡  = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 − ( �̂�𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + �̂�𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ̂𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + �̂�𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + �̂�𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡) (1) 

där 𝑅𝑖𝑡 är månatlig avkastning före avgifter, 𝑅𝑓𝑡 är den riskfria räntan, RMt−Rft, SMBt, 

HMLt, RMWt, och CMAt  är observerade faktorpremier under tid t för korresponderande 

investeringsområde, och �̂�𝑖, �̂�𝑖 , ℎ̂𝑖 , �̂�𝑖 och �̂�𝑖  är fondens känslighet till faktorerna, som fås 

genom regression av 48 månaders rullande tidsserier mot faktorerna enligt formeln 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓
𝑡

= 𝛼𝑖𝑡 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓
𝑡
) +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊

𝑡
+ 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 +  𝑖𝑡 (2) 

Justerade avkastningar enligt Carharts modell estimeras enligt samma princip, med en 

process i två steg och rullande tidsperioder. Skillnaden till Fama-French modellen ligger 

i faktorerna, således kan den månatliga riskjusterade avkastningen före avgifter för 

fonden i för tiden t, enligt Carharts modell, beskrivas med formeln 

               𝛼𝑖𝑡  = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 − ( �̂�𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + �̂�𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ̂𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + �̂�𝑖𝑈𝑀𝐷𝑡) (3) 

där 𝑅𝑖𝑡 är månatlig avkastning före avgifter, 𝑅𝑓𝑡 är den riskfria räntan, RMt −Rft, SMBt, 

HMLt, och UMDt är observerade faktorpremier under tid t för korresponderande 

investeringsområde, och �̂�𝑖, �̂�𝑖 , ℎ̂𝑖 , och �̂�𝑖  är fondens känslighet till faktorerna, som fås 

genom regression av 48 månaders rullande tidsserier mot faktorerna enligt formeln 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓
𝑡

= 𝛼𝑖𝑡 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓
𝑡
) +  𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑢𝑖𝑈𝑀𝐷

𝑡
+ 𝑖𝑡 (4) 
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6.3 Panelregression 

Den huvudsakliga underökningen om samband mellan prestation och avgifter bygger 

vidare på resultaten från föregående regressioner. Eftersom det både försvinner och 

framkommer nya fonder under perioden för undersökningen, är resultatet av de första 

regressionerna en obalanserad panel. Detta innebär att det saknas observationer för 

vissa fonder under vissa tidsperioder. För att undersöka samband tillämpas således 

panelregressioner, vilka kan genomföras på ett antal olika sätt. Eftersom denna 

avhandling inte ämnar förklara möjliga ändringar i sambandet mellan avgifter och 

prestation över tid, inleds panelregressionerna med en pooled modell, som i praktiken 

förbiser tidseffekter. Denna sorts regressionsmodell bygger på en ekvation för samlat 

datamaterial, som i sin helhet estimeras genom en OLS regression. Formeln för att 

undersöka samband mellan avgifter och riskjusterad prestation blir då 

�̂�𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑖𝑡 + 𝑖𝑡  (5) 

 

där �̂�𝑖𝑡 är den månatliga riskjusterade prestationen före avgifter för fonden i under tiden 

t, estimerad i ekvation (1) enligt Fama-French och i ekvation (3) enligt Carhart, 𝛽0 är 

konstanten, 𝛽1 är koefficienten för samband, och 𝑓𝑖𝑡 är avgifter för fonden i under tiden 

t, som räknas som årliga löpande avgifter delat med 12.  

6.4 Val av modell för panelregression 

Bland modeller för att analysera paneldata är pooled OLS modellen den simplaste. 

Samtidigt som detta innebär att estimering är en relativt enkel process, innebär det också 

att ett antal antaganden ställs för underliggande data. Ifall dessa antaganden inte håller, 

blir resultaten av modellen bristfälliga, med möjlighet för fel tolkning av regressionen. 

Ifall en pooled OLS visar sig olämplig, baseras panelregression oftast på slump- och 

fasteffektsmodeller. Antaganden bygger på att medeltalet av variablerna, och 

förhållandet mellan dem, hålls konstant genom tid och observationer. För pålitliga 

resultat bör modellen granskas för heteroskedasticitet och autokorrelation. För att 

säkerställa modellens lämplighet, utförs ett antal test och modelldiagnostik.  

Heteroskedasticitet kan inledningsvis undersökas med en visuell granskning av 

residualerna från modellen. För modellen tillämpas Whites (1980) robusta standardfel, 

som korrigerar för både heteroskedasticitet och autokorrelation. I figur 9 syns en visuell 
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granskning av residualerna; grafen till vänster är den ursprungliga regressionen med 

endast en variabel, medan grafen till höger inkluderar dummy-variabler för månader, 

för att säkerställa att den estimerade koefficienten fångar möjligt samband mellan 

avgifter och riskjusterade prestationsmått, och inte en möjlig trend mellan dem (Gil-

Bazo & Ruiz-Verdu, 2009).  

 

 

Figur 9 Fördelning av residualer 

  

Heteroskedasticitet kontrolleras också med hjälp av ett White test. Ifall nollhypotesen 

för Whites test, att variansen av feltermerna är av samma storlek, förkastas, tyder det på 

heteroskedasticitet. För modellen i denna forskning uppvisar testet ett icke signifikant 

p-värde på 1,21, vilket tyder på homoskedasticitet.  

För att granska möjlig autokorrelation tillämpas Durbin-Watson (1950) testet. Testets 

resultat varierar mellan 0 – 4, där resultat mellan 0 – 2 kan ses som tecken på positiv 

autokorrelation, och resultat mellan 2 – 4 som tecken på negativ autokorrelation. I 

regeln kan resultat mellan 1,5 – 2,5 ses som relativt normala värden, utan stark antydan 

för positiv eller negativ autokorrelation. Resultatet på Durbin-Watson testet för 

modellen i denna undersökning ligger på 1,92, vilket tyder på autokorrelation inte torde 

vara ett problem som måste korrigeras.  

På basis av testen krävs inte en slump- eller fasteffektsmodell, utan undersökningen 

bygger vidare på en pooled OLS modell.  
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7 RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av regressionsmodellerna för undersökningen. 

Kapitlet inleds med resultat av regressionerna för de riskjusterade prestationsmåtten, 

som baseras på Carharts och Fama-French modeller. Därefter presenteras resultat av 

panelregressionen, vars underliggande data bygger på de första regressionerna. För 

panelregressionerna presenteras resultaten först för hela samplet, varefter resultat av 

regressioner för uppdelade sampel presenteras.  

7.1 Resultat från faktormodellerna 

Jämförelse av regressionerna för de riskjusterade prestationsmåtten mellan Carhart och 

Fama-French modellerna uppvisar liknande egenskaper. Detta är enligt förväntning, 

eftersom modellerna är baserade på samma logik, och skiljer sig endast med hänsyn till 

faktorerna utöver den ursprungliga trefaktormodellen av Fama-French. För Carharts del 

inkluderas UMD, eller Momentum faktorn, medan Fama-French modellen inkluderar 

RMW och CMA, eller Robust Minus Weak och Conservative Minus Aggressive. 

 

Modell Annualiserad 
avkastning före avgifter 

Annualiserad riskjusterad 
prestation före avgifter 

R2 

Fama-French 8,31 % 0,90 % 0,63 

Carhart 8,31 % 1,18 % 0,61 

Tabell 2 Estimering av riskjusterad prestation 

 

Resultaten från faktormodellerna, som syns i tabell 2, tyder på väldigt små skillnader 

mellan modellerna. Den annualiserade månatliga medelavkastningen före avgifter 

utöver den riskfria räntan ligger på 8,31%, vilket är relativt nära avkastningen på breda 

aktieindex under motsvarande period. Exempelvis MSCI World uppvisar under samma 

period en annualiserad avkastning på 9,11 %. Efter att avkastningarna justeras med 

faktormodellerna, kvarstår annualiserade månatliga riskjusterade avkastningar före 

avgifter och utöver den riskfria räntan; den riskjusterade prestationen enligt Fama-

French modellen är 0,90 %, och enligt Carharts modell 1,18 %. Detta tyder på att, före 

avgifter beaktas, presterar fonder bättre än vad som kunde antas baserat på 
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faktorexponeringar. Löpande avgifter med ett medeltal på 1,45 % per annum pekar 

visserligen på att fonderna efter avgifter inte överpresterar avkastningsmässigt. Ett antal 

tidigare undersökningar tyder på att fondernas riskjusterade prestation underpresterar 

redan före avgifter beaktas, vilket inte verkar vara fallet för finska fonder. Dock bör det 

observeras, att modellernas genomsnittliga förklaringsgrad inte är optimal, och att en 

del av de observerade avkastningarna inte därmed kan förklaras med modellen. För 

Fama-French modellen är förklaringsgraden 0,63, medan motsvarande siffra för 

Carharts modell är 0,61. Eftersom preliminära resultat mellan modellerna är nästan 

identiska, är mervärdet av fortsatta regressioner med variabler från båda modeller inte 

signifikant. För jämförelse mellan mått på riskjusterad prestation används resultaten av 

båda för den första panelregressionen, varefter regressioner genomförs med endast ett 

mått. Således utförs resterande regressioner baserat på riskjusterade prestationsmått 

estimerade enligt Fama-French modellen. 

7.2 Resultat från panelregressionerna 

I enighet med tidigare beskriven metodik genomförs regressionerna med en pooled OLS 

modell, med tillämpning av Whites standardfel för att korrigera för heteroskedasticitet 

samt autokorrelation. Dummyvariabler för månader inkluderas i samtliga regressioner 

för att undvika att modellens koefficient fångar effekten av korrelerade trender mellan 

avgifter och riskjusterad prestation, och istället beskriver sambandet mellan dem.  

För samtliga resultat betecknas statistisk signifikans i samband med p-värdet, där  

* = 10 % nivå, ** = 5 % nivå, och *** = 1 % nivå. I samtliga resultattabeller avses med 

Före avgifter medeltalet på annualiserad riskjusterad prestation före avgifter. På 

motsvarande vis avses med Efter avgifter medeltalet på annualiserad riskjusterad 

prestation efter avgifter.  

 

Riskjusterad 

prestation 

Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

Fama-French 0,90 % -0,58 % -0,6313 0,3972 0,1120 0,0466 

Carhart 1,18 % -0,30 % 0,0349 0,4020 0,9308 0,0501 

Tabell 3 Regressionsresultat, hela tidsperioden med samtliga fonder 
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Regressioner med samtliga fonder genom hela tidsperioden med löpande avgifter som 

oberoende variabel uppvisar inga signifikanta resultat, oberoende om riskjusterade 

prestationsmått estimeras med Fama-French modellen eller med Carharts modell. 

Medan riskjusterad prestation enligt Carharts modell uppvisar ett positivt samband med 

fondernas prestation, är p-värdet inte i närheten av relevanta signifikansnivåer. 

Prestationsmått estimerat med Fama-French modellen närmar sig statistik signifikans 

på 10 % nivå, med en negativ koefficient. Det negativa sambandet är inte intuitivt, men 

stämmer överens med tidigare forskning inom området. Baserat på p-värden av den 

gemensamma regressionen kan nollhypotesen inte förkastas, utan det verkar i 

genomsnitt inte finnas ett samband mellan avgifter och riskjusterad prestation före 

avgifter. Teorin om ett lineärt förhållande mellan avgifter och prestation före avgifter, 

med en lutning av värdet ett, håller därmed inte bland finska aktivt förvaltade 

aktiefonder. En möjlig orsak bakom resultaten kan vara specificeringen av riskjusterade 

prestationsmått. Eftersom modellerna för prestationsmåtten inte förklarar hela 

variansen av avkastningen, är det möjligt att variabeln, som är väldigt relevant för 

fortsatta resultat, lider av estimeringsfel.  

För att vidare undersöka möjligt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation 

inkluderas tecknings- och inlösenavgifter, som tillsammans med de löpande avgifterna 

bildar estimerade månatliga helhetsavgifter.  

 

Oberoende 

variabel 

Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

Helhetskostnader 0,90 % -0,58 % -0,1608 0,0394 0,0000*** 0,0472 

Tabell 4 Regressionsresultat, helhetskostnader som oberoende variabel 

 

När regressionen utförs med helhetskostnaderna som den oberoende variabeln är 

koefficienten fortfarande negativ, med liknande förklaringsgrad, men p-värdet tyder på 

statistiskt signifikant resultat på 1 % nivå. Intuitivt kunde det förväntas att resultaten i 

tabell 3 och 4 uppvisar långt samma resultat, men det finns en tydlig skillnad i den 
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statistiska signifikansen mellan modellerna. Skillnaden kan bero på att enskilda delar av 

avgifter inte nödvändigtvis har ett samband med riskjusterad prestation, medan de 

sammanlagda helhetskostnaderna uppvisar ett samband.  

Samtidigt som den andra regressionen visar signifikans på högre nivå, innehåller 

löpande helhetsavgifter potentiella estimeringsfel jämför med rena löpande avgifter. 

Tecknings- och inlösenavgifter justeras baserat på en holding-period på 7 år, vilket inte 

nödvändigtvis motsvarar verkligheten för alla investerare. Utöver detta får investerare i 

flera fall rabatt på dessa avgifter, vilket innebär att jämförbarheten av modellen med 

verkligheten försvagas. För att säkerställa integriteten av detta används löpande avgifter 

som oberoende variabel i fortsatta regressioner.  

För att vidare analysera möjligt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation 

delas data in i mindre sampel, i enighet med beskrivningen i kapitel fem. Genom detta 

undersöks ifall olika resultat uppnås när data granskas genom olika tidsperioder, och 

uppdelat enligt egenskaper.  

 

Tid Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

2010 - 2013 2,02 % 0,45 % -2,8070 0,6210 0,0000*** 0,1275 

2014 - 2016 3,10 % 1,62 % -1,8080 0,8263 0,0287** 0,1318 

2017 - 2020 -2,42 % -3,74% 1,4122 0,5626 0,0121** 0,0759 

Tabell 5 Regressionsresultat, uppdelning enligt tidsperioder 

 

Tabell 5 visar resultaten från regressioner på data uppdelade enligt tid. Samtliga 

tidsperioder uppvisar statistiskt signifikanta resultat, men sambandet mellan avgifter 

och riskjusterad prestation ändrar genom tidsperioderna. I första tidsperioden från 2010 

– 2013 koefficient klart lägre än under andra tider, med en koefficient på -2,81 och 

resultatet är signifikant på 1 % nivå. Den andra tidsperioden, mellan 2014 – 2016 

uppvisar liknande resultat, med en koefficient på -1,81, och statistisk signifikans på 5 % 

nivå. Också resultaten från den tredje tidsperioden är signifikanta på 5 % nivå, men i 
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detta fall är koefficient positiv, till skillnad från de första perioderna. Detta tyder på en 

förändring i underliggande egenskaper mellan 2010 – 2020.  

En möjlig förklaring är att fondmarknaden i Finland, i takt med att den mognat och 

utvecklats, har samtidigt effektiverats från investerarnas synvinkel. Bland annat 

möjligheten att enkel byta fond och förvaltare kan leda till det teoretiska 

jämviktstillståndet, där efterfrågan(utbud) för fonder med positiv(negativ) förväntad 

riskjusterad avkastning efter avgifter balanseras.  

Ytlig granskning av resultaten för sista tidsperioden tyder på att sambandet skiftar mot 

hållet där alfa relaterat till högre avgifter är av samma storlek som avgifterna, men 

förklaringsgraden visar att ändringar i avgifter endast beskriver en liten del av 

riskjusterad prestation. I likhet med koefficienterna, skiftar också de riskjusterade 

prestationerna mellan positivt och negativt. Till skillnad från koefficienterna går 

ändringen från positiva tal till negativa. För de två första perioderna är riskjusterad 

prestation, också efter avgifter, positiv. För den sista perioden övergår riskjusterad 

prestation klart till negativa sidan.  

Trots att faktormodellen inte fullständigt förklarar fondernas avkastningar, är resultaten 

intressanta. Effektivitet på marknaden leder i teorin till att riskjusterad prestation efter 

avgifter borde vara noll, och således kunde det förväntas att siffran sjunker från den 

första och andra tidsperioden. I detta fall verkar riskjusterad prestation dock inte enbart 

fall till en nivå som motsvarar avgifterna, utan klart under den, vilket tyder på att 

fonderna i denna undersökning mot slutet av tidsperioden presterar jämförelsevis 

sämre, även om avgifterna har ett positivt samband med riskjusterad prestation. 

För att granska ifall storleken på fonderna, möjligtvis genom skalfördelar, har en 

inverkan på sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation, delas data upp 

baserat på fondernas storlek.  
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Förvaltat 

kapital, mEUR 

Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

< 50 1,28 % -0,28% -1,8343 0,7365 0,0128** 0,0581 

50 – 100 1,24 % -0,34% -0,7465 0,8660 0,3887 0,0537 

100 – 150 2,77 % 1,27 % -1,3969 0,9104 0,1250 0,0443 

150 - 200 1,71 % 0,23 % 1,4788 1,3404 0,2700 0,0316 

> 200 2,36 % 1,04 % 1,2146 0,7067 0,0857* 0,0554 

Tabell 6 Regressionsresultat, uppdelning enligt förvaltat kapital 

 

I likhet med indelning enligt tid, resulterar indelning enligt storlek i skiljande resultat. 

Signifikanta resultat hittas för fonder med jämförelsevis minst och högst värde på 

förvaltat kapital. För fonder med förvaltat kapital under 50 miljoner euro hittas ett 

tydligt negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. Fonder med 

förvaltat kapital mellan 50 – 150 miljoner euro har också en negativ koefficient, men 

inget signifikant samband. Koefficienten för fonder med förvaltat kapital mellan 150 – 

200 miljoner euro övergår till positiva sidan, men resultaten är inte signifikanta. För 

fonder med över 200 miljoner euro förvaltat kapital är koefficienten positiv, 1,21, och 

resultatet är signifikant, men endast på 10% nivå. En annan egenskap som kan inverka 

indirekt på fondens storlek är ålder på fonden, och viktigare, hur länge samma förvaltare 

har skött fonden. Det kunde tänkas att framgångsrika fonder med samma förvaltare 

hållits kvar på marknaden, och vuxit i storlek. Det som mäts som storlek kunde således 

vara en funktion av fondförvaltarens erfarenhet.  

För att kontrollera ifall den tid som förvaltaren har skött samma fond delas data in i tre 

grupper.  
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Samma 

förvaltare, år 

Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

0 – 2 6,10 % 4,48 % -5,3662 1,0023 0,0000*** 0,1276 

2 – 5 1,02 % -0,48 % -0,7634 0,6422 0,2346 0,0490 

> 5  -1,02 % -2,42 % 0,6352 0,5782 0,2719 0,0398 

Tabell 7 Regressionsresultat, uppdelning enligt tid som förvaltaren skött fonden 

 

Från tabell 7 framgår att inga signifikanta resultat kan kopplas till förvaltare som skött 

fonden i en längre tid. Däremot är koefficienten för den kortaste tiden, 0 – 2 år, kraftigt 

negativ med värdet -5,3662, och signifikant på 1 % nivå. På basis av detta kunde det 

tolkas, att nya förvaltare medför en risk för investerare, och huruvida avgifterna de 

betalar faktiskt har något samband med fondens prestation. Samtidigt uppvisar den 

riskjusterade prestationen före avgifter ett högt värde på 6,10 %. Av kategorierna inom 

denna uppdelning har den kortaste förvaltningstiden det lägsta antalet observationer, 

vilket kan förvränga resultaten. En möjlig förklaring till den höga riskjusterade 

avkastningen kunde vara de nya idéerna och metoderna som nya förvaltare tillämpar. 

Medan fonder under samma förvaltare också kan, och ofta bör, ändra på sin 

investeringsfilosofi, hämtar nya förvaltare ofta en egen idé och metodik till den nya 

positionen. Det kunde tänkas, att en ny förvaltare hämtar med sig någon specifik 

investeringsmetodik, som till en början avkastar bra. Dock bör det uppmärksammas, att 

data inte tar i beaktan det datumet när fonden påbörjat investeringsverksamhet. 

Resultaten av regressionen kunde inverkas av själva åldern på själva fonden; ifall 

förvaltaren är delaktig i processen från början blir fondens startdatum samma som 

förvaltarens, och effekten av detta kan fångas i data om förvaltarens tid med fonden.  

Förvaltarens prestation i form av riskjusterade avkastningar kunde vidare tänkas ha en 

effekt på själva samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. Förvaltare och 

fonder med historia av positiv riskjusterad avkastning kan berättiga högre avgifter, med 

historiskt högre riksjuterad prestation. För att undersöka detta delas data i kvartiler 

baserat på annualiserad månatlig riskjusterad avkastning.  
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Kvartil Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

4 8,87 % 7,24 % -0,4447 0,9108 0,6254 0,0512 

3 4,71 % 3,39 % 0,3071 0,7149 0,6676 0,0643 

2 2,50 % 0,99 % 0,0311 0,6506 0,9618 0,0624 

1 -6,06 % -7,53 % -2,3095 0,7981 0,0038*** 0,0373 

Tabell 8 Regressionsresultat, uppdelning enligt riskjusterad prestation 

 

För kvartilerna 4 – 1 är de korresponderande annualiserade månatliga riskjusterade 

avkastningarna 8,9 %, 4,7 %, 2,5 % och -6,1 %. Resultaten i tabell 8 visar exakt ett 

signifikant resultat, för den sämst presterande kvartilen, med tydligt negativ koefficient. 

För denna kvartil är också den riskjusterade prestationen före avgifter på ytterst låg nivå, 

med ett värde på -6,06 %. De sämst presterande fonderna verkar inte enbart prestera 

dåligt, utan högre kostnader för dessa verkar också korrelera med lägre avkastning. För 

övriga kvartiler kan inget samband mellan avgifter och riskjusterad prestation påvisas. 

Den sista regressionen ämnar beskriva ifall fondernas klassificering enligt 

investeringsområde och -sektor har en inverkan på sambandet mellan avgifter och 

riskjusterad prestation. 
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Investeringsområde  Före 

avgifter 

Efter 

avgifter 

Koefficient Standardfel P-värde R2 

Europa 2,56 % 1,20 % 0,8693 0,6185 0,1599 0,0588 

Global -2,08 % -3,28 % 0,6521 0,8715 0,4544 0,0822 

Global ex USA 2,35 % 0,93 % 2,6785 1,6858 0,122 0,0601 

Nordamerika 2,90 % 1,67 % -1,0880 0,9711 0,2627 0,0870 

Asien -1,29 % -2,23 % 0,4768 1,5858 0,7637 0,0815 

Utvecklingsländer -0,73 % -2,84 % -1,9121 0,8544 0,0253** 0,0422 

Tabell 9 Regressionsresultat, uppdelning enligt investeringsområde och -sektor 

 

Uppdelning av data enligt investeringsområde i tabell 9 visar likaså endast ett signifikant 

resultat. Den enda kategorin med signifikant resultat på 5 % nivå är utvecklingsländer, 

med en koefficient på -1,9121. På basis av detta har investeringsområde ingen inverkan 

på sambandet mellan avgifter och riskjusterad prestation.  

7.3 Analys av resultaten 

I sin helhet uppvisar den tillämpade modellen inte signifikanta resultat, men uppdelning 

av data baserat på valda egenskaper tyder på samband mellan avgifter och riskjusterad 

prestation under vissa förhållanden. Modellen för hela datasamplet har en negativ 

koefficient på 0,63, men p-värdet blir på 0,11 och är således inte signifikant. Genom att 

byta den oberoende variabeln till helhetskostnader uppnås signifikanta resultat på 1% 

nivå, med en koefficient på -0,16. I enighet med tidigare förklaring används denna 

variabel inte som huvudsakligt mått på kostnader, men resultatet är oberoende 

intressant. En möjlig orsak bakom resultatet, som också framförs av Gil-Bazo och Ruiz-

Verdu (2009), hör ihop med kompetensen av fondförvaltaren och förvaltningsbolaget. 

Enligt denna tanke är avgifter i princip kostnader, som uppstår då fondförvaltaren driver 

verksamheten, och sedan flyttas vidare till investerare. Ifall fondförvaltaren kan 

minimera kostnaderna för verksamheten, blir också avgifterna mindre, varpå 

regressionen visar ett negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. 
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Intuitivt känns ett negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation som ett 

misslyckande med hänsyn till förvaltarens förmåga, men detta behöver alltså inte vara 

fallet.  

Uppdelning av data enligt tid uppvisar intressanta resultat; för samtliga tidsperioder är 

resultaten statistiskt signifikanta, men tecknet för koefficienten byter efter de två första 

perioderna. Den första och andra perioden, som täcker åren 2010 – 2016, uppvisar ett 

signifikant negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. Den sista 

perioden, mellan 2017 – 2020 visar också statistiskt signifikant resultat, men med en 

positiv koefficient. Eftersom estimeringsperioden för observationer av riskjusterad 

prestation är 48 månader, sker skiftet i underliggande egenskaper av data troligtvis före 

2017. Skiftet från negativt till positivt samband är inte entydigt, utan har några möjliga 

implikationer. Medan de enskilda tidsperioderna alla uppvisar signifikanta resultat, kan 

skiftet mellan positiv och negativ koefficient tyda på att det i längden inte finns ett 

signifikant samband, vilket speglas i resultatet av regressionen på hela samplet genom 

tidsperioden. De signifikanta resultaten för delperioderna kan således vara kortvariga 

fenomen, och således kunde inga starka tolkningar göras från resultaten. En annan 

möjlighet är att undersökningen tidsmässigt placerar sig mitt i ett skifte för samband 

mellan avgifter och riskjusterad prestation, och fångar signifikanta resultat på bägge sida 

av detta skifte. De tidigare delperioderna skulle därmed fånga liknande samband, som 

observerats i en del av tidigare undersökningar, medan den sista delperioden reflekterar 

fortsatt signifikant samband, men av annan sort.  

Andra egenskaper som uppvisar signifikanta negativa samband mellan avgifter och 

riskjusterad prestation är fondernas storlek, den tid som förvaltaren skött fonden, och 

investeringsområde. Dock är endast ett fåtal av underkategoriernas resultat signifikanta, 

vilket innebär att tolkningarna åter blir snäva. Med tanke på fondernas storlek syns 

signifikanta resultat för de minsta fonderna i samplet, med förvaltat kapital på under 50 

miljoner euro. För dessa är koefficienten på -1,83 signifikant på 5 % nivå. På samma sätt 

är endast ett av delsamplen för förvaltningstid, 0 – 2 år, signifikant, med en koefficient 

på -5,37. Idén om att större och ofta äldre fonder skulle njuta av skalfördelar, vilket i sin 

tur skulle innebära lägre kostnader som reflekteras i lägre avgifter och leder till ett 

negativt samband, verkar därmed inte hålla. Tvärtom uppvisar de största fonderna en 

positiv koefficient, även om signifikansen begränsas till 10% nivå. I samband med en 

signifikant negativ koefficient för de minsta fonderna kunde det däremot tolkas, att 

större, etablerade fonder har en utvecklad och effektiv verksamhet, där ökade avgifter 
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tillför ett mervärde med tanke på avkastning. Liknande resultat ses i uppdelning baserat 

på investeringsområde, där det enda signifikanta resultatet gäller fonder som investerar 

i utvecklingsländer, med en koefficient för samband på -1,91.  Så kallade emerging 

markets fonder har en tendens att prissättas aningen högre än andra fonder, men inom 

kategorin tycks högre avgifter endast höra ihop med lägre riskjusterad prestation.  

Ytterligare förklaring till ett negativt samband har erbjudits av bland annat 

Chrisotffersen och Musto (2002), som föreslår att investerarnas priskänslighet är en 

bidragande faktor. Priskänsliga investerare flyttar snabbt över sitt kapital till andra 

fonder, ifall de upplever att förvaltaren inte är lyckas prestera på förväntad nivå. Sämre 

presterande fonder blir därmed kvar med mindre priskänsliga investerare, och kan 

fortsättningsvis debitera höga avgifter, även om storleken på dessa inte motsvarar 

fondens riskjusterade prestation. Denna tolkning får ytterligare stöd i denna 

undersökning, där indelning enligt prestation uppvisar starkt negativt och signifikant 

samband mellan avgifter och riskjusterad prestation för den sämst presterande kvartilen 

av fonder. Om de sämre presterande fonderna inte kan förbättra sin verksamhet, kan de 

endast öka på sitt resultat genom att debitera höga avgifter av existerande investerare. I 

liknande tankegång föreslår Bergstrasser, Chalmers, och Tufano (2009), att sämre 

presterande fonder måste spendera jämförelsevis mera resurser på marknadsföring av 

sina produkter och tjänster. Förvaltare med historiskt framgångsrik verksamhet behöver 

inte anstränga sig i samma mån, eftersom deras produkter och tjänster till viss grad säljer 

sig själva; historisk positiv värdeutveckling garanterar inte samma i framtiden, men 

stark prestation är oberoende något som tilltalar potentiella investerare. Förvaltare av 

sämre presterande fonder måste däremot framhäva sina produkter på andra sätt, vilket 

inget är gratis, och således reflekteras i avgifterna som överförs till investerare.  

I direkt motsats till övriga signifikanta resultat uppvisar den sista delperioden ett 

signifikant positivt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. Detta resultat 

följer den teoretiskt sett intuitivare tankegången, där det finns ett positivt samband 

mellan avgifter, och prestation före avgifter. Enligt teorin torde sambandet vara positivt, 

och av sådan storlek, att överavkastning efter avgifter blir noll.  

Att ett positivt samband hittas endast för den sista delperioden av undersökningen, kan 

vara ett tecken på utvecklingen av finska förvaltare, och den finska fondmarknaden i sin 

helhet. Trots att investeringstjänster redan en tid varit relativt lättillgängliga också för 

individuella, mindre insatta investerare, har processen blivit betydligt enklare under det 
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senaste årtiondet. I dagens läge kan investeringsärenden uppföljas och skötas mobilt var 

som helst, samtidigt som samtliga investerare lätt hittar information och jämförelsedata. 

Det kunde således framställas, att investerare i allmänhet är bättre insatta i 

investeringsverksamheten och de tjänster eller produkter de köper, än vad de varit 

tidigare. Det skulle i sin tur ha en direkt inverkan på förklaringen om att ett tidigare 

negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation beror på mindre 

priskänsliga och icke-sofistikerade investerare. Ifall den delen av investerare, som 

tidigare inte varit så priskänsliga, delvis på grund av bristfällig kunskap om 

investeringsalternativ, mot slutet av undersökningen tidsperiod börjat uppvisa en ökad 

priskänslighet, kan sämre presterande fonder inte längre debitera högre avgifter utan att 

en signifikant del av investerare flyttar sitt kapital över till andra alternativ. Med andra 

ord har investerare enligt denna förklaring blivit smartare, och som följd har den finska 

fondmarknaden blivit effektivare, vilket leder till resultat som i högre grad följer teorin 

om effektiva fondmarknader. Koefficienten för den sista delperioden ligger 1,41, vilket är 

klart positivt. Samtidigt är förklaringsgraden endast 0,076, och det kan ifrågasättas om 

detta tyder på att avgifterna har ett samband med riskjusterad prestation som är lika 

stort eller större än själva avgifterna. I samband med att modellerna för riskjusterad 

prestation inte heller förklarar hela variationen i avkastning, kan det inte fastställas att 

de aktivt förvaltade fonderna under den sista tidsperioden presterar tillräckligt bra för 

att berättiga sina avgifter. För hela samplets del är den annualiserade riskjusterade 

prestationen före avgifter 0,90 %, och efter avgifter faller siffran ner till -0,58 %. Detta 

tyder på att riskjusterade avkastningen, även om högre än noll, inte är tillräcklig för att 

täcka de avgifter som investerare måste betala. För ett antal av delsamplen är 

riskjusterad avkastning, både före och efter avgifter, tydligt positiv, medan andra 

delsampel visar tydligt negativa siffror på båda punkter. Dock är förklaringsgraden på 

sådan nivå, att avgifterna inte kan ses som den starkaste drivande faktorn. De högsta 

riskjusterade avkastningarna hittas inom fonder med relativt nya förvaltare, men dessa 

har också ett signifikant negativt samband mellan avgifter och riskjusterad prestation. 

Det kan därmed konstateras att investerare i regel bör sträva efter att investera i fonder 

med lägre avgifter, eftersom avgifter inte i snitt har ett samband med högre avkastning. 

Sammanfattningsvis kan nollhypotesen för hela samplets del inte förkastas. Före 

indelningar i delsampel, och genom hela tidsperioden, syns inget samband mellan aktivt 

förvaltade aktiefonders riskjusterade prestation före avgifter, och de avgifter som 

investerare betalar för förvaltningen. Däremot leder uppdelning av data enligt tidsperiod 

till signifikanta resultat för samtliga tidsperioder, men koefficienten skiftar mellan 
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negativ och positiv. Indelning baserat på övriga faktorer tyder på ett fåtal statistiskt 

signifikanta samband, men i regel hittas inget signifikant samband mellan avgifter och 

riskjusterad prestation.  
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8 SAMMANFATTNING 
 

Denna avhandling har diskuterat den finska fondmarknaden, och undersökt sambandet 

mellan avgifter och riskjusterad prestation för finska aktivt förvaltade aktiefonder. 

Avhandlingens syfte är undersöka ifall ett samband existerar mellan avgifter och 

riskjusterad prestation, och bidrar till forskning som stöder val av fonder. Avhandlingen 

syfte stöder såväl institutionella investerare, som individuella investerare, som inte själv 

har möjlighet att utföra extensiv undersökning kring ämnet. 

Som bakgrundsinformation presenterats den finska fondmarknaden samt dess 

utveckling, i samband med diskussion om effektivitet och konkurrens på marknaden. I 

den teoretiska referensramen diskuteras begrepp som förknippas starkt med hypotesen 

om effektiva marknader, och således om effektiva fondmarknader. Av dessa är aktiv 

fondförvaltning, avgifter inom fondförvaltning, riskjusterade prestationsmått, och 

faktormodeller centrala teman. Presentation av tidigare forskning fokuserar starkt på 

forskning inom samma frågeställning, det vill säga ifall det finns ett samband mellan 

avgifter och riskjusterad prestation på fondmarknader.  

Den empiriska delen av avhandlingen består av två huvudsakliga steg. I det första steget 

estimeras de riskjusterade prestationsmåtten, som används som variabel i regressioner 

mot avgifter. De riskjusterade prestationsmåtten estimeras inledningsvis med två 

faktormodeller, av Fama-French och Carhart, som ämnar förklara fondens riskjusterade 

prestation baserat på exponeringar till marknadsfaktorer, och värdet på själva 

faktorerna. Faktorexponeringarna estimeras med data från finska aktivt förvaltade 

aktiefonder mellan åren 2007 – 2020, med rullande perioder på 48 månader.  I det andra 

steget används de estimerade prestationsmåtten som beroende variabel i pooled OLS 

regressioner, för att undersöka ifall det finns ett samband mellan avgifter och 

riskjusterad prestation. Regressionerna i andra steget tillämpas först på data i sin helhet, 

varefter data delas upp enligt tidsperiod, storlek, prestation, investeringsområde, och tid 

under samma förvaltare.  

Regressioner för hela samplet uppvisar inga signifikanta resultat, och för data i sin helhet 

kan nollypotesen inte förkastas. Således observeras inget signifikant samband mellan 

avgifter och riskjusterad prestation. Uppdelning av data baserat på tidsperiod resulterar 

i statistiskt signifikanta koefficienter för samtliga tidsperioder, men koefficienterna 

skiftar från negativa till positiva mot sista perioden. Uppdelningen av data baserat på 
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övriga kriterier visar statistiskt signifikanta, negativa koefficienter för fonder med under 

50 miljoner euro i förvaltat kapital, fonder som investerar inom utvecklingsländer, 

fonder som skötts under två år av samma förvaltare, samt den sämsta kvartilen av fonder 

på basis av riskjusterad prestation. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som beroende variabel i undersökningen är de riskjusterade prestationsmåtten och 

deras estimering ytterst relevanta. Med Carharts fyrfaktormodell och Fama-French 

femfaktormodellen har analyserats och använts i hög grad inom internationell forskning 

och metodik, är det inte klart att de lämpar sig för samtliga länder eller geografiska 

områden.  Forskning av exempelvis Foye (2018) tyder på att femfaktormodellen inte är 

det optimala måttet på riskjusterad prestation för aktier i Storbritannien, och det är inte 

otänkbart att liknande fenomen kunde observeras på den finska eller nordiska 

marknaden, där en stor del av investeringsverksamheten ligger inom denna 

undersökning. Estimeringsfel relaterade till de riskjusterade prestationsmåtten har en 

direkt effekt på resultaten av senare regressioner, och det vore således av intresse att 

djupare undersöka i hurdan mån dessa modeller fångar fondernas exponeringar till olika 

marknadsfaktorer.  

I denna avhandling tilldelas fonderna Fama-French och Carhart faktorer baserat på 

investeringsområde eller -sektor, men denna uppdelning kan i vissa fall vara för ytlig. 

Medan geografisk fördelning erbjuder ett klart bättre alternativ än estimering med 

samma faktorer för samtliga fonder, är det möjligt att indelning inte i tillräcklig grad 

fångar skiljande egenskaper och riskexponeringar bland fonderna. Djupare 

undersökning och uppdelning av samplets fonder vore således ett logiskt steg, för 

möjligast korrekt kunna estimera vilka faktorer som ska användas för regressioner.  

Det är inte en självklarhet att använda månatliga avkastningar för undersökningen, utan 

undersökningen kunde också baseras på annualiserade avkastningar. I samband med de 

historiska avkastningarna uppvisar också de riskjusterade avkastningarna relativt hög 

varians, till skillnad från de jämförelsevis statiska avgifterna, vilket kunde ha en inverkan 

på resultaten. Ett ytterligare förslag för fortsatt forskning gällande faktormodellerna är 

relaterat till valuta för underliggande data. Fonderna i denna undersökning investerar i 

flera fall i globala aktier, och således bland andra också i USD-denominerade 

värdepapper, men en stor del av investeringarna görs i euro eller andra valutor. Vidare 

räknas och rapporteras avkastningarna för samtliga fonder i denna undersökning i euro. 
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Även om faktorerna som används i denna forskning omfattar områden med andra 

valutor än USD, uträknas samtliga faktorer i dollar (Fama och French, 2012). Enligt 

Glück, Hübel, och Scholz (2020) kan denna kombination leda till felaktig estimering av 

faktorkänsligheter, och därmed felaktig estimering av riskjusterade avkastningar. För 

noggrannare analys i framtiden rekommenderas således valutakonvertering antingen för 

fondernas avkastningar, eller för uträkning av faktorerna. 

 Vidare kunde underökningen göras med andra prestationsmått, ifall faktormodellerna 

visar sig otillräckliga för att beskriva riskjusterad prestation inom samplet. För djupare 

insyn kunde även andra av fondernas egenskaper granskas utförligare. Speciellt 

fondernas avgifter och kostnader kunder undersökas i djupare nivå. Med tillgång till 

utförligare data kunde sambandet analyseras med hänsyn till realiserade avgifter, som 

tar ställning till möjliga rabatter eller återbäringar. 

Medan resultaten på allmän nivå inte är signifikanta i denna avhandling, uppvisade 

inledning baserat på tid intressanta egenskaper. Eftersom det hittades ett signifikant 

samband mellan avgifter och riskjusterad prestation genom samtliga tidsperioder, men 

med skifte från negativ till positiv koefficient, vore det relevant att replikera tidigare 

forskningar, men med skifte av tidsperiod mot senare tider. Denna forskning visar 

liknande resultat som tidigare forskning med negativt samband fram till 2016, varefter 

sambandet blir positivt, men fortfarande signifikant. Det är således av intresse att 

granska ifall detta beskriver ett bredare fenomen, där fondmarknader skiftar mot 

effektivitet, eller om sambandet endast observeras under en relativt kort period. 

Denna avhandling fokuserar på aktivt förvaltade fonder, men som jämförelse kunde 

också passivt förvaltade fonder inkluderas. Medan de intuitivt borde replikera 

marknaden och dess avkastning till högre grad, skulle inkludering av dem vidare belysa 

situationen och bidra med ytterligare information till frågan, ifall det lönar sig att betala 

för aktiv förvaltning? 
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