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Sammandrag: 

Genom att undersöka värdet som fonder genererar från kapitalmarknaden kan man 

erhålla information om värdegenererande samt bättre mäta fondförvaltarens 

skicklighet. Värdetillägget följer metoden baserat på Barras, Gagliardini och Scaillet 

(2021) som relaterar värdetillägget till skicklighet och skalbarhet. MatLab-koden som 

används i avhandlingen är baserat på koden i den originella studien. Metoden 

innehåller justering för olika bias samt kärnestimation vilket möjliggör ett mer precist 

resultat.  

Det visar sig att på den nordiska fondmarknaden erhåller 95,55% av fondförvaltare 

skicklighet. De nordiska fonderna gynnas både av skalfördelar samt nackdelar. 

Värdetillägget är både relaterat till skalbarhet och skicklighet. 89,7% av fonder 

genererar ett positivt värdetillägg på 3,79 miljoner i genomsnitt per år. Det 

genomsnittliga värdet minskar i sista delperioden men de bästa fonderna klarar att 

generera ett högre värdetillägg. Det visar sig även att lite över hälften av nordiska 

fonder genererar ett positivt alfa vilket indikerar att investerarna gynnas av 

värdegenererandet. Resultatet visar att nordiska fonder extraherar värde från 

kapitalmarknaden. Genom att undersöka fonder med nyare metoder möjliggörs ny 

information för att lösa den tudelade sakfrågan om aktiva fondförvaltarnas 

värdegenererande.  
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1 INTRODUKTION 

Ett stort fokus har lagts på forskning inom fonder som investeringsinstrument i 

årtionden. Fondernas förmåga att generera överavkastning jämfört med marknaden före 

och efter kostnader, samt ifall enskilda fondförvaltare kan vara tillräckligt skickliga för 

att skapa överavkastning, har varit av särskilt stort intresse. Många av dessa studier 

använder överavkastningens kontinuitet som ett mått på en skicklig fondförvaltare, 

eftersom en förvaltares förmåga att kontinuerligt välja rätt placeringar avspeglar 

skicklighet. Utan kontinuerlig prestation kan investeringsframgången ses som ren tur. 

För att kunna rättfärdiga kostnaderna för aktiv förvaltning samt populariteten för dessa 

placeringar hos investerare, borde aktiva förvaltare generera värde. Trots den stora 

mängden studier och olika forskningsmetoder som har publicerats inom området är 

akademins perspektiv på sakfrågan fortfarande tudelad. 

Resultaten från den akademiska studien av Jensen (1968) visar att fonder 

återkommande underpresterar jämfört med marknadsavkastningen. Carhart (1997) gör 

en undersökning som visar att fonders kontinuerliga överavkastning enbart förklaras av 

förvaltning- och transaktionskostnader, inte av förmågan att välja rätta investeringar. 

Till skillnad från dessa framhåller Kosowski et al. (2006) att fondförvaltare hos de bästa 

fonderna besitter skicklighet.  Studiematerialet producerat av Jiang, Yao, och Yu (2007) 

argumenterar också till fondförvaltarnas fördel, då resultatet antyder på en god förmåga 

att allokera kapital i nya investeringsmöjligheter utan latent riskexponering. Studien av 

Engström (2004) samt Cremers och Petäjistö (2009) stödjer också tanken om aktiva 

fondförvaltarnas positiva värdeskapande. Den mest förekommande tolkningen inom 

ämnet är dock att aktivt förvaltade fonder har en negativ marknadsjusterad avkastning 

efter avgifter. Fama och French (2010) styrker detta ytterligare. Långsiktig 

fondprestation är också föremål för fokus, där materialet publicerat av Bailey, Kumar, 

och Ng (2011) påvisar fonders bristfällighet att generera kontinuerlig avkastning. Detta 

överensstämmer med tidigare litteratur av Merton (1981), Wermers (2000), och Jiang 

(2003).  

Tidigare akademiska studier inom fondförvaltares förmåga har koncentrerat sig på att 

undersöka överavkastning både i form av förvaltarnas skicklighet samt investerarnas 

avkastningsprofil. Överavkastning beskriver avkastningen över den riskfria räntan.  

Både netto- och bruttoalfa har använts som mått på överavkastning för att erhålla 

information om skicklighet. Nettoalfa är genomsnittlig överavkastning utan avgifter och 

kostnader, men Berk och Green (2004) konstaterar att vid avsaknad av skicklighet 
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bestäms nettoalfa av konkurrens. Bruttoalfa avser i stället avkastning, inte värde, vilket 

innebär att dess användning som ett separat mått för skicklighet är föremål för 

argumentation. Bruttoalfa ger insikt kring fondförvaltarnas egenskaper enbart om alla 

fonder är exakt lika i storlek, det vill säga ett antagande om homogenitet (Berk & van 

Binsbergen, 2015). Konkurrens drar nettoalfan till noll, detta innebär att bruttoalfa är 

lika med förvaltningsavgiften vilket betyder att fondförvaltaren själv bestämmer den.  

Fondförvaltarnas förmåga att skapa värde har fått mindre uppmärksamhet som 

skicklighetsmått. Med värdeskapande beskrivs fondernas kapacitet att extrahera värde 

från kapitalmarknaderna genom investeringsbeslut (Barras, Gagliardini & Scaillet, 

2021).  Enligt Sharpes (1991) fullständigt rationella marknadsjämvikt är det omöjligt för 

en genomsnittlig agent att generera värde. Dock hans argument har två teoretiska 

brister: 1) aktiva fondförvaltare kan som grupp generera överavkastning på individuella 

investerares bekostnad och 2) ifall aktiva fondförvaltarna är skickliga, kan dem tjäna 

likviditetspremium på passiva förvaltarnas bekostnad, utan att helhetsjämvikten 

påverkas.   

Berk och van Binsbergen (2015) argumenterar för värdetilläggets användning som 

skicklighetsmått och demonstrerar hur den bäst reflekterar förvaltarnas förmåga att 

välja rätta investeringar. Genom att analysera storlekseffekten i fonder förstärker Zhu 

(2018) antagandet om värdeskapande som skicklighetsmått då han hittar en signifikant 

negativ påverkan av fond storlek på prestation. Då fonder avses vara de mest populära 

investeringsinstrument för privatinvesterarna och avnjuter av hög efterfråga även i 

nordiska länder, bör den tudelade sakfrågan inom fondförvaltarnas skicklighet försöka 

lösas. Denna avhandling kommer att undersöka ifall aktiva fondförvaltare genererar 

värdetillägg på den nordiska fondmarknaden genom att använda den förbättrade 

värdetillägg metoden av Barras, Gagliardini och Scaillet (2021). Forskningssättet är en 

utvecklad metod av Berk och van Binsbergens (2015) värdetillägg som inkluderar 

biashantering samt kärnestimation (eng. kernel density estimation) som möjliggör ett 

förbättrat estimat.   

1.1 Problemområde 

En av ekonomins grundregler stadgar att generation av värde för en agent enbart 

möjliggörs genom konkurrensfördelar. Ändå har forskarna inom området inte kunnat 

enas om aktiva fondförvaltarnas värdegenererande process då fokus har oftast lagts på 

ifall investerarna genererar överavkastning på marknaden. Tidigare studier av fonder 
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har även misslyckats att identifiera mått som korrekt reflekterar den eventuella 

skickligheten som fondförvaltare kan inneha. Aktiva fondförvaltare kompenseras med 

en högre ersättning på grund av deras förmodligen överlägsna förmåga att välja rätt 

investeringar och kan på detta sätt prestera bättre än passiva strategier (Chen, Jegadeesh 

& Wermers, 2000). De empiriska bevisen för underprestation bland aktiva 

fondförvaltare avseende skicklighet och värdeskapande leder till frågeställningen: hur 

kan de högre förvaltningsavgifterna vara berättigade?   

Genom att undersöka värdet som fonder genererar från kapitalmarknaden, i stället för 

investerarnas avkastningsprofil, kan man erhålla ny information om värdegeneration 

samt mer precist mäta fondförvaltarens skicklighet. Studien författad av Berk och van 

Binsberg (2015), som avser undersöka värdetillägget, anses vara en modern förlaga inom 

ämnesområdet. Här definieras värdetillägget som en produkt av fondens bruttoalfa och 

storlek. Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) vidare adapterat värdetillägget genom att 

fokusera på skicklighet och skalbarhet. Studier på värdetillägget på den nordiska 

fondmarknaden är bristfällande, vilket tillför okunnighet om den inhemska 

fondmarknadens prestanda.  

1.2 Kontribution 

Genom att studera värdetillägget på den nordiska fondmarknaden bidrar avhandlingen 

med ny information om fondförvaltare. Studien följer metoden presenterad av Barras, 

Gagliardini och Scaillet (2021), vilket innebär en mer korrekt specificering av 

värdetillägg genom tillägg av biasjustering och kärnestimat. Undersökning om 

värdetillägg medför information om fondförvaltarnas skicklighet vilket bidrar till nya 

perspektiv för att lösa akademins tudelade åsikt. Vidare undersöker avhandlingen en 

marknad värdetillägget inte ännu undersökts med den valda metoden. Mer specifikt 

bidrar denna avhandling genom att 1) kvantifiera antalen nordiska fonder som skapar 

värde samt identifiera ifall värdet är relaterad till skicklighet eller skalbarhet, 2) erhålla 

insikt ifall investerarnas kunnighet av skicklighet och skalabilitet innebär att fonder 

skapar mera värde på långsikt och 3) undersöka ifall de nordiska fonderna genererar 

avkastning för investerare. Det vill säga ifall fonder genererar ett positivt eller negativt 

alfa.  
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1.3 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall nordiska fonder genererar värdetillägg 

relaterat till förvaltarnas skicklighet och skalbarhet genom att tillämpa en av de mest 

moderna ekonometriska metoderna inom fondforskning.  

1.4 Omfattning 

Avhandlingens omfattning om de nordiska länderna inkluderar Danmark, Finland, 

Norge och Sverige, vilket innebär att Island exkluderas. Undersökningsperioden är från 

2000 till 2022. Alla aktivt förvaltade fonder med en fokus på aktieinvestering inkluderas 

i samplet, även de som har en specifik koncentration till utlandsinvesteringar.  

1.5 Disposition 

Kapitel två inleder avhandlingen med en introduktion om underliggande teorier. Här 

presenteras hypotesen om effektiva marknader och agentteorin samt de mest 

grundläggande begreppen i avhandlingen vilka är alfa samt värdetillägg, skicklighet och 

skalbarhet. Dessa fungerar som referensramar för undersökningen. Kapitel tre 

diskuterar fonder som investeringsfordon, aktiv förvaltning och garderobsindexering. 

Även den nordiska fondmarknaden presenteras. I kapitel fyra genomgås tidigare 

forskning, både de underliggande studierna från Berk och van Binsbergen (2015) och 

Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) samt tidigare studier inom fonder från den 

amerikanska marknaden samt från Norden. Detta följs med en presentation av metoden 

som används i avhandlingen. Data och dataupphämtnings processen beskrivs i kapitel 

sex. I kapitel sju presenteras forskningsresultat där de olika delmomenten diskuteras. 

Avhandlingen avleds med en diskussion och konklusion samt rekommendationer för 

fortsatt forskning inom området. 
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2 UNDERLIGGANDE TEORIER 

I detta kapitel beskrivs underliggande teorier som är relaterade till avhandlingens syfte 

att undersöka värdetillägget på den nordiska marknaden. Först presenteras hypotesen 

om effektiva marknader och agentproblemet, vilket följs med att beskriva alfa som mått 

samt värdetillägg, skicklighet och skalbarhet. Dessa är mått som avhandlingens metod 

bygger på och är därför centrala i avhandlingen. Skillnaderna mellan brutto- och 

nettoalfa presenteras samt de mest framkommande faktormodellerna inom tidigare 

forskning. 

Hypotesen om effektiva marknader hävdar att det är omöjligt att genom skicklighet välja 

rätta placeringar och att förutspå framtida prestation från historiska trender. Om fonder 

kan skapa tilläggsvärde på marknaden och en fondförvaltare kan vara skicklig, innebär 

de alltså att marknaderna inte skulle vara effektiva. Vid delegering av beslutsfattande 

uppkommer agentproblem då individernas intressen skiljer sig från varandra. Då 

investering i fonder innebär att en extern agent förvaltar ens kapital kan dessa kostnader 

uppkomma. På grund av agentkostnader kan investering i aktiva fonder innebära en 

negativ avkastning för investeraren även dock förvaltaren skulle vara skicklig då dessa 

kostnader förstör värdet som fonder extraherat från marknaden. 

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader, som introducerades av Paul A. Samuelson (1965) 

och Eugene F. Fama (1963; 1965a; 1965b, 1970) oberoende av varandra, har en stark 

anknytning till forskning av fondprestation. Enligt hypotesen reflekteras all relevant 

information om tillgångar i rådande aktiepriser vilket innebär att det är omöjligt att 

generera kontinuerlig överavkastning i form av alfa. Då marknaden är i jämnvikt är det 

inte möjligt att vinna marknaden genom skicklighet i aktieurval eller marknadstiming, 

utan högre avkastning genereras enbart genom att öka risknivån. 

Enligt Lo (2007) orsakas marknadseffektiviteten av marknadsaktörernas tävling om att 

erhålla vinst från tillfälliga fel på marknadsprissättningar vilket leder till att vinsterna 

elimineras. I en värld utan friktion och förvaltningskostnader händer detta omedelbart, 

vilket leder till en jämnvikt på marknaden. Enligt hypotesen kan framtida prestation inte 

förutspås från historisk information efter att risk och prisrelaterade faktorer justerats. 

Därtill reflekterar inte en fondförvaltares historiskframgång om hens skicklighet eller 

hur hen kommer att prestera i framtiden. En trend av att vinna marknaden kontinuerligt 



 

 

6 

är således inte ett tecken på skicklighet utan bara ett resultat av tur. (Ippolito, 1989; 

Elton, Gruber, Das och Hlavka, 1993)   

Om marknaderna är effektiva medför aktiv förvaltning enbart kostnader utan att öka den 

förväntade prestationen. En stor del av forskning visar att aktivt förvaltade fonder 

genererar inte signifikanta vinster efter kostnaderna för förvaltning dragits av (Jones och 

Wermers, 2011; Carhart, 1997). Detta innebär att passivt förvaltade fonder borde 

föredras som investeringsalternativ. Dock medför transaktionerna som kontinuerligt 

utförs av aktiva förvaltare information till aktiepriser (Grossman & Stiglitz, 1980). 

Fondförvaltares värdebidrag är en hypotes av Berk och DeMarzo (2014) som hävdar att 

en aktiv fondförvaltare kan skapa ekonomiskt värde genom skicklighet. Enligt 

forskarduon är majoriteten inte tillräckligt skickliga för att bidra med mervärde, men på 

grund av att de skickligaste fondförvaltarna hanterar större fonder, blir värdeskapandet 

inom industrin som helhet positivt. 

Fama (1970) delar in hypotesen om effektiva marknader i tre olika former beroende på 

mängden information som reflekteras i aktiepriserna. Den svaga formen anser att enbart 

den historiska informationen reflekteras i priserna. Detta skulle innebära att analysering 

av marknadstrender skulle vara onödigt, då priserna reflekterar redan dessa. Den 

mellanstarka formen utgår från att både historisk information och all annan allmän 

information, som till exempel företagets ledning, patent och rykte, reflekteras i priser. 

Den starka formen förutsätter att priserna reflekterar all information, även 

insiderinformation. 

Effektiva marknadens styrka och dess existens har väckt mycket diskussion bland 

forskarna sen hypotesens uppkomst. Människans irrationalitet skapar ofta avvikelser i 

den riktiga världen, vilket innebär att hypotesen om effektiva marknader oftast fungerar 

enbart i förenklade, teoretiska sammanhang. Forskare inom beteendevetenskaplig 

finansiering, som Gervais och Odean (2001), DeBondt och Thaler (1985) och Kahneman 

och Tversky (1979) kritiserar hypotesen på grund av bristen att förstå människans 

beteende. Diverse anomalier på marknaden, till exempel storlekseffekten (Banz, 1981), 

januari-effekten (Rozeff & Kinney, 1976), och kalendereffekter (Lakonishok & Smidt, 

1988), möjliggör nyttjande av information för att erhålla vinster, vilket bryter mot 

hypotesen. Grossman och Stiglitz (1980) argumenterar att marknaderna skulle kollapsa 

om de var fullständigt effektiva. Marknadshandel skulle vara onödigt då det inte skulle 

finnas något incitament i form av vinster för att samla information. Finanskrisers och 

spekulativa bubblors närvaro motsäger också hypotesen då de orsakas av anomalier på 
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marknaden. Anhängarna av hypotesen hävdar att i långa loppet är alla dessa avvikelser 

irrelevanta då marknaden kommer balansera ut dem.  

2.2 Agentteori 

Agentteorin var först introducerad av Stephen Ross och Barry Mitnick i 1973. Enligt 

teorin uppstår konflikter som kan bli kostsamma vid delegering av beslutsbefogenhet 

mellan olika parter då deras intressen skiljer sig från varandra. Dessa diskuteras oftast i 

sammanhang med aktieägare och företagsledning, men är även närvarande vid 

institutionell investering. Ifall båda parter är rationella och vill maximera sin 

individuella nytta kan friktioner uppkomma. Då fondförvaltarna oftast har asymmetrisk 

information som ger dem en nytta över investeraren, har de en möjlighet att maximera 

sin nytta på investerares bekostnad. Förvaltningskostnaderna för aktiv förvaltning kan 

kopplas med agentkostnader då de sänker avkastningen samtidigt som de ökar 

fondbolagets lönsamhet (Carhart, 1997). Även om fonder skulle generera värde genom 

att ha skickliga förvaltare, innebär det inte att investerarna gynnas av detta värde.  

 I sin undersökning beskriver Bebchuk, Cohen och Hirst (2017) de mest allmänna 

agentkostnaderna som uppkommer mellan fondförvaltare och investerare.  Den första 

kostnaden uppstår till följd av obalans mellan fondförvaltarnas belöning och risk. Den 

andra handlar om otillräcklig tävling mellan förvaltarna, vilket leder till att incitament 

för att undvika agentkostnader elimineras. Den tredje skapas av privata incitament som 

får fondförvaltarna att lägga mera vikt på sig själv eller bolaget, i stället för att säkerställa 

kundens tillfredsställelse. De lägre förvaltningskostnaderna av indexfonder kan minska 

risken för agentproblem men incitamentet att förbättra styrning är låga vilket kan leda 

till minskad nytta för investerare.  

Agentkostnader påverkas även av fondstrategins tidshorisont, där agentproblem är mer 

akuta samt frekventa vid en kortsiktig strategi. Detta beror på att en kortsiktig strategi 

tenderar prioritera snabbavkastningen, vars vikt motverkar nyttomaximeringen i det 

långa loppet. Dessutom kan även organisationens form, det vill säga om organisationen 

är offentlig eller privat, ha anknytning till den bestämda tidshorisonten som 

demonstreras i studien av Ferris och Yan (2008). De argumenterar att offentliga 

fondbolag är mer intresserade av den kortsiktiga prestationen. Detta stöds av de högre 

förvaltningskostnaderna samt konflikterna av intressen mellan fondförvaltare och -

hållare, som ofta uppkommer vid offentliga fondbolag. Författarna beskriver den 
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negativa korrelationen mellan fondkostnader och fondprestation, samt mellan 

agentkostnader och fondprestation. 

2.3 Alfa 

Ett stort antal av akademisk forskning inom fondförvaltarnas skicklighet baserar sig på 

metoder som utnyttjar netto- eller bruttoalfa ensam som mått på skicklighet (Malkiel, 

1995; Carhart, 1997; Fama & French, 2010). Ju högre alfaestimat en fond har, desto 

bättre presterar den. Berk och van Binsbergen (2015) beskriver netto- och bruttoalfan på 

följande sätt och kritiserar dess användning ensam som skicklighetsmått. Nettoalfa är 

alfasumman efter avgifter och kostnader dragits av. Problemet med detta är att nettoalfa 

ensam är en mått på onormal avkastning som mäter kapitalmarknadens rationalitet och 

konkurrenskraft, inte fondförvaltares skicklighet. Vid effektiva marknader är nettoalfan 

noll, men när marknaden är ur balans blir den positiv eller negativ. Ett positivt nettoalfa 

indikerar att marknaden inte är tillräckligt konkurrenskraftig och att det finns brist på 

kapital. Samtidigt antyder ett negativt nettoalfa att investerare betalar för mycket för 

aktiv förvaltning. Nettoalfa mäter fondens avkastning, inte värdet den skapar. Nettoalfa 

kan beskrivas som följande: 

   �̂� 𝑖
𝑛 =  

1

𝑇𝑖
∑ (𝑅𝑖𝑡

𝑛  −  𝑅𝑖𝑡
𝐵 ) =  

1

𝑇𝑖
∑ 𝜀𝑖𝑡

𝑇𝑖
𝑡=1 ,

𝑇𝑖
𝑡=1    (1) 

där 𝛼𝑖
𝑛  är nettoalfa. 𝑅

𝑛
𝑖𝑡

 är överavkastning över den riskfriaräntan som investeraren har 

tjänat och erhålls genom att summera 𝑅
𝐵
𝑖𝑡

 som är förvaltarens jämförelsevärde och 𝜀𝑖𝑡 

som är avvikelsen från den. 𝑇𝑖  beskriver antalet perioder. Även bruttoalfas användning 

som skicklighetsmått har rekommenderats. Bruttoalfa, vilket uttrycks som 𝛼
𝑔
𝑖
, är 

alfasumman för fond i innan avgifter och kostnader dragits av. Bruttoalfa kan estimeras 

genom: 

   �̂� 𝑖
𝑔

=
1

𝑇𝑖
∑ (𝑅𝑖𝑡

𝑔𝑇𝑖
𝑡=1 −  𝑅𝑖𝑡

𝐵 ) =  
1

𝑇𝑖
∑ (𝑓𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡)

𝑇𝑖
𝑡=1 ,   (2) 

där 𝑅𝑖𝑡
𝑔

 är bruttoöveravkastning och fås genom att summera 𝑅
𝑛
𝑖𝑡

 med 𝑓𝑖𝑡 som presenterar 

fondavgifter och -kostnader. Men det uppstår även problem med att använda bruttoalfa 

ensam som skicklighetsmått då det mäter avkastning. Bruttoalfa beräknar avkastningen 

som fonden genererar, inte värdet den adderar. En förvaltare som genererar ett 

bruttoalfa på 1 procent på en fond som förvaltar 10 miljard dollar genererar mera värde 

än en förvaltare som genererar ett bruttoalfa på 10 procent på en fond som förvaltar 1 
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miljon dollar. Det finns inte ens nödvändigtvis en positiv korrelation mellan bruttoalfan 

och förvaltares skicklighet. (Berk och van Binsbergen, 2015). De tre mest förekommande 

alfamodeller i tidigare forskning är CAPM med Jensens alfa, trefaktormodell och 

fyrfaktormodell.  

2.3.1 Jensens alfa 

Jensens alfa (Jensen, 1968; 1969) är ett mått som beräknar den riskjusterade 

avkastningen av fonder i linje med den förväntade marknadsavkastningen genom CAPM 

modellen. CAPM modellen erhåller den förväntade avkastningen på en riskfylld tillgång 

och bygger på tre variabler som är marknad, riskfria ränta och betakoefficients. Ifall den 

verkliga avkastningen av en portfölj skiljer sig från den förväntade avkastningen kan 

överavkastningen beskrivas som Jensens alfa. (Bodie et al, 2011). Den erhålls genom 

följande ekvation: 

𝑅𝑖𝑡  −  𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑖(𝑅𝑀𝑡 −  𝑅𝑓𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 .    (3) 

Modellens lineära restriktion har dock fått kritik då den förväntade avkastningen är 

enbart en funktion av systematiskrisk. Detta innebär att modellen inte korrekt 

reflekterar de dynamiska aspekterna av den riktiga världen. (Harvey, 1989)  

2.3.2 Trefaktormodell 

Fama och French (1993) modell bygger sig på trefaktorer som är risk, storlek och 

marknadsbokvärde. Forskarduon baserar risken på riskfaktorer i aktie och obligations 

avkastningar. Genom att inkludera två extra faktorer på CAPM erhåller modellen ett 

estimat som tar i beaktande att värdeaktier samt aktier med små marknadsvärden 

tenderar överträffa marknaden. Modellen beskrivs som: 

𝑅𝑖𝑡  −  𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖(𝑅𝑀𝑡 −  𝑅𝑓𝑡) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,   (4) 

där 𝑅𝑖𝑡 är portföljens totala avkastning vid tid t, 𝑅𝑓𝑡  är riskfri avkastning vid tid t och 

𝑅𝑀𝑡  är den totala marknadsportföljens avkastning vid tid t. Den förväntade 

överavkastningen beskrivs av 𝑅𝑖𝑡  −  𝑅𝑓𝑡  och överavkastningen på marknaden av 𝑅𝑀𝑡 −

 𝑅𝑓𝑡. SMB är storleksvariabeln och HML är marknadsbokvärdet. 𝛽 värden beskriver 

faktorkoefficienterna. Trefaktormodellen beskriver tillgångarnas prissättning bättre än 

CAPM men har även erhållit kritik. Enligt Black (1993) är värdepremium urvalsspecifik 

och är därför enbart en produkt av datautvinning, dock har Charitou och Constantinidis 

(2004) bevisat emot detta. Även storleksfaktorn kritiseras av Berk (1995) som erhåller 
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resultat som visar att storlekseffekten inte borde ses som prissättnings anomali, dock 

visar det sig att marknadsvärdet är viktigt.  

2.3.3 Fyrfaktormodell 

Carhart (1997) vidare utvecklade trefaktormodellen av Fama och French genom att 

tillägga ett variabel för momenten. Momentvariabeln beskriver kontinuiteten av 

fondprestation i Carharts modell. Modellen beskrivs på följande sätt: 

𝑅𝑖𝑡  −  𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑇 + 𝛽1𝑖(𝑅𝑀𝑡 −  𝑅𝑓𝑡) + 𝛽2𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽4𝑖𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 .  (5) 

Modellen följer trefaktormodellen med ett tillägg av MOM som beskriver ett-års moment 

i aktieavkastning. På detta sätt ger fyrfaktormodellen en förbättring på 

trefaktormodellen i att beskriva portföljavkastning. Carharts fyrfaktormodell har 

kritiserats för dess brist på att korrekt reflektera portföljensavkastning från storlek och 

moment (Garyn-Tal & Lauterbach, 2015). Modellen har även svårigheter att anpassa sig 

till den globala ekonomin på grund av momentfaktorn, dock detta kan undvikas för en 

del genom att inkludera globala faktorer, som till exempel Dahlquist et al. (2017). 

2.4 Värdetillägg, skicklighet och skalbarhet 

Alfamåtten enskilt har problem med att beskriva fondförvaltarnas skicklighet då de 

estimerar kapitalmarknadens rationalitet och konkurrenskraft samt fondavkastning. I 

stället kan man tänka alfa som överavkastning som en investerare erhåller från att 

investera i en placering. Det att en skicklig fondförvaltare extraherar kapital från 

kapitalmarknaden vilket leder till värdegenererande innebär alltså inte att investerarna 

alltid skulle gynnas. Värdet som fonden genererar kan försvinna på grund av olika 

agentkostnader som till exempel de höga avgifterna som aktiv förvaltning innebär. Det 

finns alltså en skillnad mellan värdet som investerarna erhåller och att en fond genererar 

värde. Tidigare forskning inom fonder har oftast använt dessa begrepp i symbios, vilket 

lett till förvirring om fondernas värdegenerande.   

Därför utvecklar Berk och van Binsbergen (2015) värdetillägg måttet som i stället mäter 

värdet som en fond extraherar från kapitalmarknaden över ett jämförelseindex. De 

argumenterar att detta mått bättre beskriver en fondförvaltares skicklighet då den visar 

hur mycket värde förvaltaren har genererat. Denna metod möjliggör undersökning av 

aktiva fondförvaltarnas värdegenererande och skicklighet. Författarna avgränsar 

värdetillägget till att vara en produkt av fondens bruttoalfa, överavkastningen före 

avgifter dragits av, och storlek, kapital under förvaltning, vilket innebär att den kan ses 
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fungera på samma sätt som ett företags ekonomiska ränta. Värdetillägget är alltså 

fondens bruttoöveravkastning över marknaden multiplicerat med förvaltade tillgångar. 

Här kan värdetillägg beskrivas som 

𝑣𝑎𝑖 = 𝐸[𝛼𝑖,𝑡𝑞𝑖,𝑡−1]     (6) 

Genom att i stället fokusera på värde och skalbarhet vidare utvecklar Barras, Gagliardini 

och Scaillet (2021) värdetillägget. Nu baserar värdetillägget på skicklighet, som beskrivs 

som en fondförvaltares förmåga att generera överavkastning på marknaden genom att 

välja rätta placeringar, och på skalbarhet, som baser sig på graden skalbegränsningar 

som fonden möter när den växer. Varje fond betecknas med i (i = 1, …, n) och varje 

observation med t (t = 1, …, T). Den totala benchmarkjusterade avkastningen för varje 

aktivt förvaltad fond beskrivs av 𝑎𝑖𝑞𝑖,𝑡−1, den fördröjda fond storleken i reala termer av 

𝑞𝑖,𝑡−1 och den totala förvaltningskostnaden i en konvexfunktion av fond storlek av 

𝑏𝑖𝑞2
𝑖,𝑡−1. Då man tar skillnaden mellan den totala avkastningen och 

förvaltningskostnaderna och dividerar detta med 𝑞𝑖,𝑡−1 får man: 

𝛼𝑖,𝑡 =  𝑎𝑖  −  𝑏𝑖𝑞𝑖,𝑡−1.    (7) 

Här varierar bruttoalfan 𝛼𝑖,𝑡  linjärt med den fördröjda fond storleken. Från koefficienten 

𝑎𝑖 mäts skickligheten då den fångar lönsamheten av fondens investeringsstrategi. 

Skalbarhet räknas med hjälp av koefficienten 𝑏𝑖, vilket i sin tur fångar fondens känslighet 

för missgynnsamma stordriftsfördelar och bestämmer hur en förändring i 

investeringsbudgeten påverkar bruttoalfan. Både 𝑎𝑖 och 𝑏𝑖 är fond specifika då både 

skicklighet och skalbarhet inte är fastställda utan kan påverkas på grund av olika 

anledningar som till exempel en begåvad förvaltare, lyckad strategi eller snabb 

informations innehavande, etcetera. Värdetillägget modifierades av Barras, Gagliardini 

och Scaillet (2021) alltså genom att ersätta 𝛼𝑖,𝑡med 𝑎𝑖,𝑡 − 𝑏𝑖𝑞𝑖,𝑡−1. Detta resulterar i: 

  𝑣𝑎𝑖 = 𝑎𝑖𝐸[𝑞𝑖,𝑡−1] − 𝑏𝑖𝐸[𝑞𝑖,𝑡−1
2 ] = 𝑎𝑖 plim

𝑇→∞
𝑞𝑖 − 𝑏𝑖 plim

𝑇→∞
𝑞𝑖,2,  (8) 

där plim presenterar ”limit in probability”, 𝑞𝑖 =
1

𝑇
∑ 𝑞𝑖,𝑡−1

𝑇
𝑡=1  och 𝑞𝑖,2 =

1

𝑇
∑ 𝑞𝑖,𝑡−1

2𝑇
𝑡=1  är 

tidserier av genomsnitten på den riktiga fond storleken och dess kvadratvärde. Ekvation 

(8) mäter genomsnitts värdetillägget som fonden skapar under dennas existens. 

Metoden möjliggör fondspecifikt estimat av värdetillägget är då att 𝑣𝑎𝑖 och 𝑣𝑎𝑖(𝑠) är 

slumpmässiga förverkligande av tvärsektion fördelningar ∅(𝑣𝑎) och ∅((va(s)). 
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Heterogenitet beaktas för skicklighet och skalbarhet för varje fond, vilket inte har varit 

möjligt med panelspecifika metoder.  

Pastor och Stambaugh (2012) påminner om att investerarna behöver oftast tid för att 

lära sig om skicklighet och skalbarhet för att få den maximala nyttan av 

kapitalallokeringen. Detta kan leda till att värdetillägget skiljer sig under fondens 

livscykel. För att möjliggöra estimat för värdetillägget i olika delperioder delar metoden 

avkastningshistorian för varje fond i perioder. Genom att undersöka den sista 

delperiodens värdetillägg kan information om fondens värdetillägg i relation till fondens 

ålder erhållas.  
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3 NORDISKA FONDER 

Genom att förvärva kapital från investerare och allokera detta i olika finansiella 

instrument, har fondmarknaden skapat en unik möjlighet för individer att diversifiera 

sina portföljer. Detta har gjort fondinvestering till ett av det vanligaste 

planeringsinstrumentet för hushållen, även på de nordiska marknaderna. I detta kapitel 

beskrivs fondernas uppbyggnad, förvaltningsstrategi och val av förvaltningskostnader. 

Detta inkluderar en djupare beskrivning om aktivförvaltning samt för- och nackdelar 

med det. Kapitlet inkluderar även en översikt av de inhemska fondmarknaderna i 

Norden.   

3.1 Fonder 

En fond sammanställer kapital från en mängd olika investerare för att sedan investera 

detta i form av diverse värdepapper som aktier och obligationer. Detta innebär alltså att 

vid investering i fonder överses ansvaret för en fondförvaltare som upprätthåller 

fondportföljen i enighet med mål och begränsningar som bestämts. Fondförvaltaren kan 

alltså erhålla kapital från ett stort antal investerare, vilket möjliggör större och mer 

diversifierade investeringsmöjligheter för individerna. Därför ger fonder diversifiering, 

skalfördelar samt professionellförvaltning till en lägre kostnad. Detta innebär att även 

investerare med mindre budget kan exponera sig på marknaden, vilket är en av 

orsakerna till fondernas popularitet som investeringsfordon. Även dock fonder ger ett 

slags säkerhet i form av diversifiering, är det ändå möjligt att förlora en del eller hela 

investeringen. Utöver dessa faktorer har även nya fondtyper, lagar samt den växande 

värdepappersmarknaden och större medelklassen påverkat positivt på fondmarknadens 

tillväxt (Fink, 2012). 

Oftast delas fonder i olika grupper baserat på deras investeringsobjektiv eller 

förvaltarens investeringsstrategi. Fonder som är kategoriserad baserat på avkastning 

presterar oftast bättre än genomsnittet. (Brown & Goetzmann, 1997). Fonder har även 

olika risknivåer för att tillgodose olika investerares behov. Fonder kan ha olika 

specifikationer som till exempel olika industrier, marknader eller en riktning på 

hållbarhet. Fonder kan investera på den inhemska marknaden eller på utländska 

placeringar. Både risknivån, tillsammans med avkastningsprofilen, och 

placeringsinriktningen måst enligt lag beskrivas i fondens faktablad. Utöver dessa ska 

även avgifter och historiskavkastning inkluderas. I ej tidsbegränsade fonder kan 

investeraren själv bestämma investeringsperiodens längd, vilket gör fonder till ett likvid 

investeringsalternativ. 
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Marknadsvärdet på fonder baserar sig på stängningspriset på fondportföljen och 

beräknas dagligen genom att dividera det totala fondvärdet med mängden enheter i 

fonden. Detta innebär att fonder inte handlas i realtid, till skillnad från många andra 

investeringsinstrument. Priset uttrycks som substansvärde. En ökad konkurrens på 

marknaden tenderar minska avgifter och kostnader för investerarna men enligt Parida 

och Tang (2017) kännetecknas en mer konkurrenskraftig fondmarknad av högre avgifter. 

Detta kan bero på att även dock fondprestation är bättre i mindre konkurrenskraftiga 

länder söker ändå investerare till större marknader där fonderna kan ta nytta av 

efterfrågan i prissättningen. 

Sättet en investerare kan erhålla vinst från att investera i fonder delas ofta i tre olika sätt. 

Den första är genom dividender som fonden betalar ut. Dessa kan oftast väljas att 

omplaceras eller tas ut i form av en check. Den andra sättet är ifall fonden har sålt 

värdepapper med en vinst och delar ut kapitalöverflödet. Den tredje är genom att sälja 

fonder som har ökat i pris.  Fondkostnaderna kan grovt delas in i årliga operativa 

kostnader, som vanligtvis representerar en specifik procent av investeringen, och 

aktieägarkostnader, som inkluderar kostnader för handel samt förvaltning. Vid aktiv 

förvaltade fonder ökar dessa kostnader. 

3.2 Aktiv förvaltning 

På nordiska marknaden är majoriteten av fonder aktivt förvaltade, vilket antyder att 

investerarna tror på fondförvaltarnas förmåga att välja investeringar på ett sätt som ökar 

deras maximala nytta. I hoppet av högre avkastning, är investerarna färdiga att betala en 

premie för dessa fonder. Paradoxalt är den övervägande andelen studier som visar att 

efter kostnader och avgifter dragits av generar inte aktivt förvaltade fonder 

överavkastning. Sharpe (1991) beskriver sambandet mellan aktiv- och passivförvaltning 

före och efter kostnader på följande sätt: före kostnader kommer avkastningen för en 

vanlig aktiv förvaltad dollar vara lika med avkastning för en vanlig passivförvaltad dollar, 

men efter kostnader dragits av, kommer avkastningen på den aktiv förvaltade dollarn 

vara mindre än på den passivförvaltade dollarn.  

Även dock den totala portföljen av aktiv förvaltade fonder presterar sig liknande som 

marknadsportföljen, orsakar de höga kostnaderna av aktiv förvaltning att investerarna 

erhåller lägre avkastning (Fama & French, 2010). Detta stöttar effektiva marknader då 

aktiv förvaltning medför enbart kostnader utan att öka avkastningen, ifall alla tillgångar 

på marknaden är rätt prissätta. Oavsett om aktiva förvaltare som grupp genererar 
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överavkastning eller inte, förbättrar aktiv förvaltning kapitalallokering vilket leder till en 

mer effektiv marknad med mer tillväxt (Jones och Wermers, 2011). Berk och Green 

(2004) förklarar att aktiv förvaltning genererar värde men då avgifterna är för höga 

nyttjas investerarna inte av värdegenererande. Även informationsfriktioner för att hitta 

bättre alternativ kan skyllas för den låga avkastningen som investerare erhåller 

Roussanov, Ruan, och Wei (2021).  

Förvaltningsavgifter uppstår då aktiva fondförvaltare försöker erhålla överavkastning på 

marknaden genom att hitta anomalier i den perfekta marknaden. För att maximera 

investerarnas nytta måste fondförvaltaren förutsätta sina kunskaper och aktivitet. Dessa 

kunskaper kan basera sig på industriexpertis, geografiskexpertis eller bättre och 

snabbare sätt att erhålla data samt estimat. För att en aktiv förvaltare kan vinna 

marknaden måste hen alltså slå marknaden genom att vara bättre än andra 

marknadsaktörer. Då marknaden fungerar effektivt och är hård konkurrerad är det alltså 

svårare att hitta unika placeringsalternativ. På mindre nischmarknader borde det vara 

lättare att finna sådana möjligheter, till exempel är de nordiska småbolagsmarknaderna 

mindre konkurrenskraftig än den amerikanska marknaden. På samma sätt kan 

förvaltare utnyttja olika anomalier och kriser för att erhålla överavkastning som till 

exempel under krigskatastrofer som Ukraina-krisen, Covid-19-krisen, eurokrisen 2011 

och finanskrisen 2008. Syftet med aktiva förvaltare är att de tar stora diversifierade 

positioner som skiljer sig från indexportföljerna (Petäjistö, 2013). 

Aktiva fonder har varit tvungna att sänka sina avgifter och öka aktiviteten på grund av 

konkurrenskraften från indexfonder. Avgifternas konkurrenskraft förstärks även av 

pensionsakt som möjliggör bättre tillgänglighet av fonder till pensionsspararen genom 

att inkludera fonder som investeringsalternativ. Detta påverkar aktiva fonder som oftast 

ökar sin aktivitet och minskar sina avgifter i länder med pensionsakt.  (Cremers, et al. 

2016) 

3.2.1 Garderobsindexering 

Ett fenomen på den aktiva fondmarknaden är den så kallade garderobsindexeringen som 

uppstår när fonder marknadsför sig som aktiva men allokerar efter ett index. Detta 

innebär att passiva fonder tar ut förvaltningsavgifter som motsvarar kompensationen för 

aktivt förvaltade fonder, vilket leder till att investerare missgynnas. För att generera 

samma bruttoavkastning kan en investerare i så fall investera i fonden som används som 

index, men på grund av de högre kostnaderna av aktiv förvaltning är nettoavkastningen 
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för investeraren lägre vid garderobsindexering. Alfan tenderar att vara lägre i länder där 

garderobsindexering förekommer mer frekvent. (Cremers, et al, 2016)  

I studien av Cremers, et al. (2011) beskrivs att garderobsinvestering har en positiv 

förhållande med avgifter men på kostnad av prestation. Forskarna antyder även att 

närvaro av garderobsinvestering reflekterar på brist av konkurrens. Ifall marknaderna 

skulle vara fullständigt effektiva med tillräcklig konkurrens skulle fenomenet försvinna. 

Resultat från Petäjistö (2013) visar att vid hög volatilitet är aktiv förvaltning generellt 

lägre vilket leder till skillnader i populariteten av garderobsindexering beroende på 

ekonomins läge.  

Då garderobsinvestering skadar investerarna har ämnet fått en del uppmärksamhet 

under senaste åren, till exempel ESMA, den europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten, utförde en undersökning på cirka 2600 aktiva fonder i Europa 

och kom fram till att mellan 5 och 15 procent av dessa egentligen var passiva (ESMA, 

2016). Det finns inget exakt kriterium för vad som anses vara garderobsinvestering, men 

i akademiska sammanhang används ofta en gräns på 60 procent av portföljen ska vara 

aktiv. Garderobsinvestering är alltså ett problem som kan påverka studier på aktiv 

förvaltning då fonder som borde vara aktiva men inte är inkluderas.  

3.3 Fonder i Norden 

Den nordiska fondmarknaden har en nästintill identisk struktur mellan de olika 

länderna. På grund av de reglerade pensionssystemen har ett fenomen skapats där alla 

löntagare direkt eller indirekt investerar i fonder. Till exempel i Norge ansvarar landets 

oljefond för en omfattande andel av landets pensionssparande. Då nordiska länders 

pensionssystem är starkt kopplad till fondinvesteringar, ökar konkurrensen mellan 

fonder vilket leder till mer aktiv förvaltning på marknaden men för lägre 

förvaltningskostnader enligt Cremers, et. al (2016).  Detta gör den nordiska 

fondmarknaden intressant att undersöka. Sverige kännetecknas av låga fondavgifter 

jämfört med resten av EU (Fondbolagens förening, u.å). De nordiska länderna 

kännetecknas allmänt av hög transparens, effektivt konsumentskydd samt ett brett fokus 

på hållbarhet. Fonder i USA skiljer sig från fonder i andra länder i förhållande till storlek, 

då amerikanska fonder kan vara över fem gånger större än fonder i andra delar av 

världen, och ålder samt på grund av en mer etablerad marknad (Ferreira, et al. 2013). Då 

ett stort antal av tidigare forskning har koncentrerat sig på den amerikanska marknaden, 

ökar det intressen för att undersöka de nordiska länderna.  
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Historiskt sätt har Danmark och Sverige nyttjat fondförvaltning under än längre period 

på den inhemska marknaden, jämfört med grannländerna Finland och Norge. I 

Danmark och Sverige introducerades fondinvestering år 1956 och 1958 för respektive 

land. Nästan 30 år senare följde Norge och Finland med sina egna fonder år 1982 och 

1987. Under de senaste trettio åren har fonders popularitet bland de nordiska 

investerarna ökat. De minskade riskerna för investerare har ökat även privata 

investerarnas intressen. Mellan 1995 och 2000 hade den nordiska fondmarknaden en av 

den snabbaste tillväxten i hela Europa, med en årlig tillväxttakt på 10 till 25 procent.  

UCITS fonder, det vill säga värdepappersfonder, är en benämning för fonder som står 

för Undertaking for Collective Investment In Transferable Securities (UCITS) och 

beskriver fonder som omfattas av ett EU-direktiv. Motsvarande institutet i USA är SEC. 

UCITS fonder kan fritt marknadsföras i EU-länder då de har tillstånd från direktivet. I 

Finland, Norge och Sverige är nästan alla fonder UCITS, men på den danska marknaden 

är nästan enbart hälften av fonder i kategorin UCITS. Resterande fonder, alternativa 

investeringsfonder, regleras av lagar som också bygger på ett EU-direktiv men dessa 

fonder åtnjuter av större flexibilitet. Till exempel i Sverige kallas den lokala 

lagstiftningen som baserar sig på direktiven för lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfordon. (Fondbolagens förening). Som alternativa investeringsfordon 

räknas till exempel hedgefonder, terminskontrakt, privatkapitalbolag, riskkapital, samt 

konst och derivatakontraktera. De sist nämnda behandlas inte i denna avhandling.  

Ur figur 1 kan avläsas tillväxten på de nordiska UCITS fondernas substansvärde. Data 

för detta har tagits från Efamas statistiska databas. I slutet av 2021 har Finland den 

minsta fondmarknaden av alla länder med 380 antal fonder. Norge med 836 fonder är 

den största nordiska fondlandet per antal fonder och alla dessa är under UCITS kategorin 

enligt Efama (2021). Sverige med 559 och Danmark med 553 fonder har en hög antal 

fonder. Sverige tar platsen som den största nordiska fondlandet per substansvärdet. 

Jämfört med Sverige har alla andra länderna ett mycket mindre substansvärde för 

fondmarknaden. Dock har substansvärdet för alla marknader tvådubblats under de 

senaste tio åren och på den svenska marknader har tillväxten i substansvärdet nästan 

tredubblats. 
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Figur 1 NAV tillväxt i UCITS fonder, 2010–2020 (Efama, 2021) 

 

Antalet aktiva fonder som kännetecknas av garderobsindexering i de nordiska länder 

beror på striktheten av kriteriet. Genom att använda 60 procents aktivinnehav som gräns 

analyserar Cremers et al. (2016) att ungefär 13 procent av danskafonder, 30 procent av 

finskafonder, 22 procent av norskafonder och 21 procent av svenskafonder kännetecknas 

av garderobindexering. Juridiska implikationer emot garderobsindexering har dock 

genomförts, till exempel i Norge kritiserade den norska finansinspektionen banken DNB 

för garderobsinvestering vilket ledde till böter för bolaget (Forbruker Rådet, 2016). Detta 

kan innebära att antalet fonder som utövar garderobsindexering har minskat efter dessa 

aktioner. I denna avhandling har dataurvalet genomgåtts manuellt i efterhand för att 

undvika inkludering av garderobsindex fonder. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

En oenighet av fondförvaltarnas skicklighet sysselsätter forskarna inom industrin. Den 

klassiska litteraturen (Carhart, 1997; Fama, 1965, 1970) har länge hävdad om aktiva 

fondförvaltarnas brist på skicklighet. Trots detta antyder en stor andel studier på närvaro 

av skicklighet (Chen, Jegadeesh & Wemers, 2000; Kosowski et al., 2006, Cremers & 

Petäjistö, 2009). Det är ännu oklart vad orsakar den inkonsekventa resultaten, kanske 

marknadseffektiviteten har ändrat eller forskningsmetodens påverkan är stor. I detta 

kapitel diskuteras resultat från Berk och van Binsbergen (2015) och Barras, Gagliardini 

och Scaillet (2021) studier om värdetillägg. Utöver detta presenteras tidigare forskning 

inom fondprestation från USA och från de nordiska länderna. För USA presenteras 

forskningar i tidsordning för att visa hur nyare estimeringsmodeller påverkar resultatet. 

För nordiska länder presenteras forskningar för varje land i tidsordning. 

4.1 Berk och van Binsbergen (2015) 

Berk och van Binsbergen kritiserar nettoalfas användning ensam som skicklighetsmått 

och koncentrerar sig i stället på dollarvärdet som fonder tillför ekonomin. Detta görs 

genom att använda deras metod som baserar sig på värdetillägg relaterad till fondens 

bruttoalfa och storlek. Syftet med forskning är att undersöka ifall fonder tjänar 

ekonomiska räntor utan att vara skickliga. Deras datasampel inkluderar alla aktivt 

förvaltade fonder i USA. Bruttoavkastning från Vanguard index används som benchmark 

för fondförvaltare i stället för att använda en faktormodell. Genom detta försvinner 

underprestation av fonder som varit närvarande i tidigare fondforskning för att 

resultatet inte påverkas av själva benchmark indexet eller riskjustering. Deras forskning 

visar att fonder har i genomsnitt använt sin skicklighet för att generera 3,2 millioner 

dollar per år mellan januari 1962 och mars 2011. De hittar även kontinuitet för 

värdeskapande för så länge som tio år, det vill säga att fonder som har skapat värde 

tidigare kommer göra det i framtiden. 

Då skickliga förvaltare är ansvariga för större fonder, det vill säga har kontroll över 

majoriteten av kapital, genererar aktiva fonder i helhet värde. Skillnad i värdet som 

fonder skapar är starkt relaterat till fond storlek. Motsägelsefullt är att även dock 

värdetillägget i genomsnitt är positiv på fondmarknaden förstör majoriteten av fonder 

värde genom att vara för stora. Skicklighet kan kännetecknas av investerarna och de är 

färdiga att investera mera i bättre fonder vilket innebär att skickliga förvaltarna erhåller 

högre avgifter. Detta resulterar i en stark positiv korrelation mellan avgifter och framtida 

prestation. Även dock fonder genererar värde innebär det inte att investerarna erhåller 
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nytta av detta. Studien visar att värdet som investerarna erhåller av värdegenererande 

ligger nära noll. 

4.2 Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) 

Barras, Gagliardini och Scaillet vidare utvecklar värdetillägget genom att relatera det till 

skicklighet och skalbarhet. De undersöker alla amerikanska aktivt förvaltade aktiefonder 

under tidsperioden 1975–2019. Utöver att undersöka samplet som helhet delas data i 

olika grupper baserat på kapitalstorlek, omsättningshastighet och distributionsmetod 

för att erhålla resultat om skillnader baserat på fonders egenskaper. En index-baserat 

fyrfaktormodell används för att korrekt reflektera alfa till marknaden. 

Först analyseras koefficienterna för skicklighet och skalbarhet. Det visar sig att 83,1 

procent av fonder innehar skicklighet och att skicklighet är ekonomiskt värdefullt på 3 

procent per år. 82,4 procent av fonder drabbas av stordriftsnackdelar. Fonder är känsliga 

för detta då en standardavvikelseökning i storlek minskar i genomsnitt bruttoalfa 

estimatet med 1,3 procent per år. Dock finns det en minoritet av fonder som gynnas av 

stordriftsfördelar, vilket kan vara ett resultat av brus i estimatet. Skicklighet och 

skalbarhet koefficienterna skiljer sig starkt bland samplet och fondgrupperingar. Fonder 

som är direkt sålda genererar mera värdefulla idéer jämfört med fonder som är sålda 

genom en mäklare.  

Deras resultat visar även att skicklighet och skalbarhet är starkt korrelerade, vilket 

innebär att bra investeringsidéer är svåra att skala upp. Detta leder till att skickligaste 

fonder inte givetvis genererar mest värde, utan de fonder som är kunniga att skala upp 

mindre värdefulla idéer. Fonder som kännetecknas av att investera i aktier med minde 

kapital genererar mera värde än fonder som koncentrerar sig på större kapital genom att 

vara skickliga. Fonder med låg omsättningshastighet genererar även mera värde än 

fonder med hög omsättningshastighet dock detta genom hög skalbarhet. Fonder med 

hög omsättningshastighet är kapabla att utnyttja fler investeringsmöjligheter, dock 

tillför den höga investeringstakten också högre kostnader. Detta visar att fonder som är 

kunniga att generera värde gör det genom att hitta en balans mellan skicklighet och 

skalbarhet.  

Studien undersöker även magnituden av värdetillägg samt relationen dess relation till 

skicklighet och skalbarhet. 60 procent av fonder har ett positivt värdetillägg och är 

kunniga att extrahera värde från kapitalmarknaden. Genom justeringen för EIV bias 

försvinner de motsägelsefulla resultaten från Berk och van Binsbergen (2015) om att 
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största delen av fonder förstör värde. I stället visar deras analys att mängden fonder som 

förstör värde är liten. Genom att skilja mellan skickliga och okunniga värdeförstörande 

fonder, erhåller forskarna resultat som antyder om att majoriteten av dessa fonder skulle 

kunna skapa värde genom att skala ner sin storlek. När fonder blir äldre tenderar deras 

värdetillägg nå den optimala nivån då stora fonder minskar ofta sin storlek när de blir 

äldre. Detta kan förklaras genom att investerarna lär sig om den optimala allokeringen 

mellan skicklighet och skalbarhet efter en anpassningsperiod.    

Den optimala nivån av värdetillägg är mellan 18,6 miljoner dollar och 26,9 miljoner 

dollar beroende på fondurval. Den estimerade värdetilläggen är dock mycket mindre och 

representerar enbart 9,7 till 25,1 procent av den optimala nivån. Detta indikerar att 

fonder misslyckas att optimera sina investeringar. Genom att undersöka den sista 

delperioden erhålls resultat om att inlärningsmomentet av den optimala allokeringen 

förbättrar representationen med tiden, då 47 till 54,8 procent av den optimala 

värdetilläggen extraheras under denna period.  

Även dock fonder genererar värde innebär det inte att investerare vinner på detta. 

Resultatet visar att 37,1 procent av fonder genererar ett positivt alfaestimat, men att 

resten erhåller ett negativt eller neutralt alfa. En förklarning till detta är att dåliga fonder 

kan utnyttja okunniga investerare genom att ta höga avgifter, vilket förstör värde för 

investerare. Även problem med information tillgänglighet kan förklara detta. 

4.3 Övriga studier från USA 

Malkiel (1995) undersöker om fondförvaltarnas förmåga att generera onormal 

avkastning jämfört med S&P500 indexet. I studien undersöks tidsperioden 1971 till 1991 

med CAPM för att erhålla alfaestimat. Resultaten visar att både före och efter avgifter 

genererar inte fonder som en grupp överavkastning. Det finns dock ett stort antal fonder 

som underpresterar marknaden redan innan kostnader dragits av, vilket antyder att 

förvaltarna presterar sämre än marknaden och enbart medför kostnader. Då hans 

sampel är en av de första överlevnadsbiasfria databaser konstaterar han att den positiva 

överavkastningen i tidigare undersökningar har orsakats av estimatfel som uppstår då 

fonder som har stängts exkluderas. Prestationskontinuitet på 70-talet är stark men 

försvinner på 80-talet, vilket kan antyda om marknadens effektivisering.  

Liknande resultat erhålls av Carhart (1997) som undersöker konsekvent 

överavkastningen med olika faktormodeller, såsom CAPM, tre-faktormodellen av Fama 

och French (1995) samt fyrfaktormodellen av författaren själv, för att erhålla alfaestimat. 
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Han har en stark övertygelse om att prestationens kontinuitet inte kan förklaras utifrån 

förvaltares skicklighet, vilket stöds av forskningsresultatet då inga tecken på 

skicklighetens inverkan på prestation hittas. Under perioden januari 1962 till december 

1993 hittas en stark negativ korrelation mellan fondernas prestation och fondavgifter. 

Värdet av aktiv fondförvaltning studeras av Chen, Jegadeesh och Wermers (2000) 

genom att undersöka prestationen på aktier som köps och säljs av fonder. 

Fondförvaltarnas aktivitet analyserades också för att se ifall handelsaktiviteten 

korrelerar med skicklighet. Forskarna skiljer även mellan skicklighet att bättre välja olika 

typer av aktier, som till exempel tillväxtaktier och värdeaktier, för att få insikt i ifall 

fonder specialiserar sig på en nisch på grund av skicklighet inom området eller enbart 

som ett marknadsföringstrick. Skicklighetens kontinuitet är också av intresse för 

författarna, dock hittas enbart svag kontinuitet. Forskningsresultatet visar att mellan 

1975 och 1995 presterar aktier som fonder håller inte bättre än andra aktier, men att 

aktier som fonder köper har en högre avkastning än aktier som fonder säljer. Resultaten 

visar att fonder som koncentrerar sig på värde tenderar ha bättre förmåga att välja 

fonder. 

För att förbättra forskningsestimatet använder Kosowski et al. (2006) bootstrap- 

metoden då fondernas tvärsnittsalfa har en komplex, onormal distribution. Målet är att 

estimera alfaestimatens signifikans med fyrfaktormodellen på den amerikanska 

marknaden under perioden 1975–2000. Resultatet skiljer sig starkt från tidigare 

forskning då författarna lyckas skilja mellan tur och talang. De bästa fonderna genererar 

höga positiva alfan, vilket antyder om skicklighet bland fondförvaltarna. Det visar sig 

även att de sämsta fonder kontinuerligt underpresterar marknaden. En 

industrispecifikation visar sig även vara en lukrativ strategi, speciellt för tillväxtfonder 

som åtnjuter av en kontinuerlig överlägsen överavkastning. 

Då avkastningsbaserade modeller är föremål för en artificiell timingbias, undersöker 

Jiang, Yao och Yu (2007) fondernas kunnighet att marknadstima genom att studera 

fondportföljer tillsammans med bootstrap-metoden. På detta sätt kan biasen undvikas 

vilket möjliggör statistiskt bättre resultat jämfört med tidigare forskning.  Studien ger 

indikation på att amerikanska aktiva fondförvaltare innehar talang för marknadstiming 

under tidsperioden 1980 till 2002. Forskningen visar även att aktiva fondförvaltare 

oftast har en industrispecifikation i sina portföljer, vilket leder till att de kan bättre 

utnyttja både makroekonomiska trender och privat information. Cremers och Petäjistö 

(2009) kommer fram till resultat som stödjer överavkastning för aktiva fonder genom 
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att undersöka spårningsfelet samt andelen aktivinnehav i fondportföljer. I deras 

undersökning är perioden från 1980 till 2003. Enligt studien är aktiva fondförvaltare 

tillräckligt skickliga på att välja rätta investeringar för att vinna marknaden både före 

och efter kostnader.  

Även Fama och French (2010) undersöker fondförvaltarnas skicklighet med den 

förbättrade bootstrap-metoden. Studieperioden är mellan januari 1984 och september 

2006 där alfaestimat beräknas med både trefaktormodellen samt Carharts 

fyrfaktormodell. Efter att avgifter och kostnader dragits av finns det inga tecken på 

positiv alfa i det långa loppet. Deras forskning visar inga tecken på fondförvaltare skulle 

vara skickliga. Även dock Fama och French (2010) och Kosowski et al. (2006) 

undersöker fonder med samma metoder skiljer deras resultat starkt från varandra. 

Harvey och Liu (2022) undersöker skillnaderna i dessa studier och antyder att 

sampelselektionen och bootstrap stilen orsakar det inkonsekventa resultatet i studierna. 

Fama och French använder bootstrap på tvärsnittavkastningen och inkluderar alla 

fonder med över åtta observationer, vilket leder till en undervärdering av vissa fonder. 

Kosowski et al. utför en företags baserat bootstrap och exkluderar alla fonder med under 

60 observationer, vilket i sin tur leder till en övervärdering. Forskarduon kommer till en 

slutsats att metoden av Fama French bör föredras men öka minimum kravet på 

observationer.   

4.4 Övriga studier från Norden 

Enligt Christensen (2003; 2005) besitter de danska fonderna inte förmågan att välja rätt 

investeringsobjekt eller förmågan att tajma marknaden. Perioderna i Christensens två 

undersökningar är 1994 till 2002 och 1996 till 2003. Han utnyttjar CAPM med Jensens 

alfa och multi-indexmodeller för att erhålla resultat om fondernas överavkastning. 

Marknadstajming undersöks med Treynor och Mazuys (1966) modell och Henrikssons 

och Mertons (1981) modell.  

Den finska marknaden undersöks av Liljeblom och Löflund (2000) med en förvarning 

om att individuella fonder kan ha en stor marknadsvikt i samplet då marknaden är liten. 

Forskningen hittar enbart en fond som presterar bättre än jämförelseindexet och det 

visar sig vara den enda fonden som lyckats tajma marknaden. I sin helhet kännetecknas 

den aktiva finska fondmarknaden under perioden 1991–1995 av ett negativt alfavärde 

och av ett negativt samband mellan fondavgifter och fondprestation. Treynorkvot, 

Sharpkvot och Jensens alfa används som prestationsmått och för marknadstajming 



 

 

24 

samma metoder som Christensen. Sandvall (2000) undersöker kontinuerlig avkastning 

på en kort period under 1995 till 1998 med hjälp av CAPM och vinnare-förlorare 

portföljkonstruktion. Kontinuitet hittas för aktiefonder och obligationsfonder för både 

de bästa och sämsta fonderna. Blandfonder visar bara kontinuitet för de sämsta 

fonderna.   

Den norska statliga pensionsfonden undersöks under tidsperioden 1998 till 2009 av 

Ang, Goetzmann och Schaefer (2009). Den första delen av studien visar att det finns brist 

på marknadseffektivitet på marknaden, vilket innebär att det är möjligt för en aktiv 

fondförvaltare att erhålla överavkastning. I den andra delen av studien undersöks ifall 

aktiv förvaltning genererat värde jämfört med om fonden skulle ha följt ett index. 

Resultatet visar en liten statistiskt signifikant påverkan av aktivitet. Den tredje delen av 

studien koncentrerar sig på skillnader mellan aktiv och passiv förvaltning. Författarna 

identifierar komparativa fördelar för att fullfölja fondens mission, som till exempel 

transparens och långsiktighet.  

Perioden 2000 till 2010 undersöks av Gallefoss et al. (2015) genom att använda 

bootstrap metoden för att undersöka prestation och kontinuitet av norska fonder. För 

alfaestimat används fyrfaktormodellen av Carhart. Ett sampel med dagliga data används 

för att kunna erhålla bättre estimat på den kortsiktiga prestationen. De hittar signifikant 

riskjusterad avkastning för både bästa och sämsta fonder. Vidare visar resultatet att 

kortvarig kontinuitet kan finnas på den norska marknaden men att negativ kontinuitet 

uppkommer mer frekvent än positiv. Hoiberg (2020) studerar hur storlek och skicklighet 

påverkar norska fonders prestation under perioden 2005 till 2018. Detta testas med 

paneldatateknik tillsammans med tre- och fyrfaktormodellerna. Resultatet är inte 

konsistent men stödjer mest en negativ relation mellan fond storlek och prestation. Detta 

förklaras med att mindre fonder inte har råd att följa en aktiv strategi och därför 

presterar bättre. 

Genom att återskapa portföljer erhåller Engström (2004) information om värdet på aktiv 

förvaltning under 1996 till 2000 på den svenska marknaden. Genom detta erhålls även 

kännedom om de taktiska och strategiska valen som fondförvaltare gör för att generera 

överavkastning. Forskningsresultatet visar att en aktiv fondförvaltare i genomsnitt 

skapar värde samt erhåller ett positivt alfa. Engström hittar även en positiv relation 

mellan förvaltningsaktivitet och värdeskapande.  
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På den svenska marknaden visar Asals (2016) forskning att en stor andel av 

fondförvaltare genererar lägre än marknadsavkastning på grund av dåliga 

investeringsbeslut, samtidigt som bara några få vinner marknaden på grund av 

skicklighet. Genomsnittsfonden har ett negativt nettoalfa och enbart några få fonder 

genererar en positiv överavkastning under studieperioden 2007 till 2015. Studien 

undersöker fondprestation med CAPM, trefaktor- och fyrfaktormodellen samt 

bootstrap-tillägg för att skilja mellan tur och skicklighet. Med liknande bootstrap-metod 

hittar Flam och Vestman (2017) att svenska aktiva fonder genererar ett positivt alfa 

mellan 1993 och 2001, men det försvinner för perioden 2002 till 2013. Deras metod visar 

ingen korrelation mellan aktivitet och avkastning. Prestationens kontinuitet är inte 

heller närvarande på marknaden. Forskarna hittar inte heller närvaro av skicklighet i att 

välja rätta placeringar.  

4.5 Sammanställning 

Berk och van Binsbergen var pionjärer i sin forskning på värdetillägget år 2015. År 2021 

skapade Barras, Gagliardini och Scaillet en förbättrad version av metoden genom att 

inkludera biashantering. Då värdetillägget som skicklighetsmått är relativt ny och har 

därför använts enbart av få studier, kan dess användning ge oss ny insikt av 

fondmarknaden och aktiv förvaltning. Tabell 1 framställer resultatet från tidigare studier 

med värdetillägg. Genomsnitts fonden genererar värde från kapitalmarknaden, vilket 

antyder om skicklighet bland fondförvaltarna. Då värdetillägg har enbart undersökts på 

den amerikanska marknaden kommer undersökning på den nordiska marknaden ge 

insikt hur värdetillägget skiljer sig mellan olika marknaden. Då amerikanska fonder 

tenderar vara äldre och större än fonder i andra länder kan resultatet ge kännedom om 

hur skicklighet skiljer sig bland marknader i olika marknadsfaser.  

Även överavkastning undersöks i båda studier dock är resultatet varierande. Enligt Berk 

och van Binsbergen gynnas inte investerare av värde genererande samtidigt som Barras, 

Gagliardini och Scaillet undersökning visar en mer positiv bild för investerarna. Deras 

resultat antyder om att vissa fonder kan generera värde även för investerare.  
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Tabell 1  Sammanställning av tidigare forskning med värdetillägg 

Tabellen sammanställer information om tidigare forskningar som använder värdetillägg-metoden. Den 

presenterar författare, året artikeln publicerades, undersökningens tidsperiod, den undersökta marknaden 

och metoden som använts. Tabellen visar även ifall studien har tagit i beaktande överlevnadsbiasen vid 

datasamling. Den sista kolumnen beskriver en förkortad version av resultatet.  

 

 

Den amerikanska marknaden har ett stort fokus inom tidigare studier då marknaden är 

den mest undersökta. Därtill kan skillnaden på resultat mellan olika metoder bättre 

undersökas. Även dock fondernas prestation och dess kontinuitet har forskats har det 

koncentrerat sig starkt på överavkastning i form av alfa. Ett tillägg av bootstrap 

tillsammans med alfaestimat började användas i mitten av 00-talet vilket möjliggjorde 

ett mer signifikant estimat och möjlighet till att skilja mellan tur och skicklighet. En 

annan populär metod att undersöka fondprestation med är genom portföljkonstruktion 

som ger även information om förvaltningsstrategins påverkan på prestation. Genom att 

enbart använda alfaestimat har studier erhållit en mer negativ syn på fondförvaltarnas 

skicklighet jämfört med studier utfört med bootstrap tillägget eller med 

portföljkonstruktion metoden på den amerikanska marknaden. Detta kan antyda att de 

nyare metoderna möjliggör ett bättre forskningsestimat om aktiv förvaltning eller ett 

skifte i marknadseffektiviteten.  

Det visar sig att geografi och industrispecifikation stärker fondförvaltarens förmåga att 

vara skicklig. Detta kan bero på att genom att specialisera sig inom en nisch kan 

fondförvaltaren lättare erhålla information samt analysera detta i just den bekanta 

industrin. Påverkan av förändringar i både mikro- och makroekonomiska faktorer är 

lättare att förutspå på en marknad som är bekant. Tabell 2 sammanfattar studierna från 

den amerikanska marknaden som diskuterats. Resultatet från de olika forskningar är 

väldigt oense. 

 

Författare År Tidsperiod Marknad Metod Överlevnadsbias Resultat

Berk & van 

Binsergen

2015 1962-2011 USA Värdetillägg relaterad 

till bruttoalfa och storlek

Nej Fondförvaltare är skickliga kontinuerligt, en 

stark positiv korrelation mellan avgifter och 

framtida prestation

Barras, Gagliardini 

& Scaillet

2021 1975-2019 USA Värdetillägg med 

skicklighet och 

skalbarhet

Svag Skicklighet och skalbarhet varier starkt 

bland fonder, för största delen av fonder är 

värdetillägg positiv, skicklighet baland 

fondförvaltare 
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Tabell 2  Sammanställning av tidigare forskning i USA 

Tabellen sammanställer information om tidigare forskningar i USA. Den presenterar författare, året artikeln 

publicerades, undersökningens tidsperiod, den undersökta marknaden och metoden som använts. Tabellen 

visar även ifall studien har tagit i beaktande överlevnadsbiasen vid datasamling. Den sista kolumnen 

beskriver en förkortad version av resultatet. 

 

 

Resultatet blir mer konsistent på den nordiska marknaden då en stor andel av studier 

inte hittar bevis på att aktiv förvaltning skulle generera värde eller positiv prestation. 

Ifall värde, prestation samt kontinuitet har uppstått har resultatet enbart varit svagt på 

många marknader. Det visar sig också att ifall det har varit möjligt att skapa 

överavkastning har denna förmåga snabbt försvunnit. Aktiva förvaltares skicklighet kan 

även ha berott på fondmarknadens tidiga ålder, vilket har inneburit att marknaden inte 

varit effektiv på grund av till exempel högre kostnader och mindre konkurrens på 

marknaden. De korta undersökningsperioderna i många studier i Norden berodde på 

den unga åldern av fondmarknaden samt brist på data. Genom att utföra nya studier på 

den nordiska marknaden möjliggörs undersökning av en längre tidsperiod vilket kan 

leda till ny information om marknaderna och deras egenskaper.  

Resultatet från Norge erhåller den mest positiva synen på aktiv förvaltning då både brist 

på marknads effektivitet och överavkastning för bästa och sämsta fonder hittas.  I Sverige 

har man fått både resultat som antyder om aktiva fondförvaltarnas värdeskapande samt 

om att majoriteten av fonder enbart genererar ett neutralt eller negativt alfa. Fonderna i 

Finland har som helhet presterat sämre än marknaden i början av 90-talet, men innan 

Författare År Tidsperiod Marknad Metod Överlevnadsbias Resultat

Malkiel 1995 1971-1991 USA CAPM Nej Ingen onormal avkastning före eller efter 

kostnader

Carhart 1997 1962-1993 USA CAPM, 3-faktor, 4-faktor Nej Inga tecken på skicklighet, stark negativ 

korrelation mellan prestation och 

fondavgifter

Chen, Jegadeesh & 

Wermers 

2000 1975-1995 USA Portföljkonstruktion Nej Fonder som koncentrerar sig på värde har 

bättre förmåga att välja rätt

Kosowski et al. 2006 1975-2000 USA Bootstrap, 4-faktor Nej Fondförvaltare bland de bästa fonder är 

skickliga, industrispecifikation kan vara 

generera positiv onormal avkastning

Jiang, Yao & Yu 2007 1980-2002 USA Bootstrap, 4-faktor Nej Aktiva fondförvaltare innehar talang, 

industrispecifikation ger nytta

Cremers & 

Petäjistö

2009 1980-2003 USA Portföljkonstruktion Nej Aktiva fondförvaltare tillräckligt skickliga 

för att välja rätta investeringar

Fama & French 2010 1984-2006 USA Bootstrap, 3-faktor, 4-

faktor

Nej Efter avgifter och kostnader genererar inte 

aktivförvaltning positiva alfan, ingen 

presens av skicklighet
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millenniumskiftet hittades kontinuitet för bästa och sämsta fonder. Danska fonder har 

inte kännetecknats av skickliga förvaltare som skulle ha skapat värde.  På den nordiska 

marknaden har forskningar med värdetillägget inte publicerats ännu som kan ses i tabell 

3, vilket stärker avhandlings bidrag. 

 

Tabell 3 Sammanställning av tidigare forskning i Norden 

Tabellen sammanställer information om tidigare forskningar i Norden. Den presenterar författare, året 

artikeln publicerades, undersökningens tidsperiod, den undersökta marknaden och metoden som använts. 

Tabellen visar även ifall studien har tagit i beaktande överlevnadsbiasen vid datasamling. Den sista 

kolumnen beskriver en förkortad version av resultatet. 

 

Författare År Tidsperiod Marknad Metod Överlevnads

bias

Resultat

Christensen 2003 1994-2002 Danmark CAPM, multi-

indexmodel

Nej Fonderna har inte förmågan att välja rätta 

investeringsobjekt eller tajma marknaden

Christensen 2005 1996-2003 Danmark CAPM, multi-

indexmodel

Nej Fonderna har inte förmågan att välja rätta 

investeringsobjekt eller tajma marknaden

Liljeblom & 

Löflund

2000 1991-1995 Finland Treynorkvot, 

Sharpkvot, Jensens 

alfa

Nej En fond som skapar onormal avkastning 

samt kan tajma marknaden, i helhet getiv 

alfavärde för hela fondmarknaden

Sandvall 2000 1995-1998 Finland CAPM, vinnare-

förlorare portfölj

Nej Kontinuitet för aktie- och obligationsfonder 

för de bästa och sämsta, för blandfonder 

kontinuitet för de sämsta

Ang, 

Goetzmann 

& Schaefer

2009 1998-2009 Norge Fama-French, 

Regression

- Brist på marknadseffektivitet då aktiva 

fondförvaltare kan erhålla överavkastning, 

aktivfondförvaltning har skapat lite 

statistiskt signifikant värde

Gallefoss, et 

al.

2015 2000-2010 Norge Bootstrap, 

fyrafaktormodell

Nej Signifikant riskjusterad avkastning för både 

bästa och sämsta fonder, kontinuitet kan 

finnas på marknaden

Hoiberg 2020 2005-2018 Norge Paneldatateknik, 

trefaktor, fyrafaktor

Nej Okonsistent resultat men stöttar mest en 

negativ relation mellan fond storlek och 

prestation

Engström 2004 1996-2000 Sverige Portföljåterkapande Nej Genomsnitts aktivfondförvaltare skapar 

värde samt erhåller ett positivt alfa, positiv 

relation mellan förvaltningsaktivitet och 

värdeskapande

Asal 2016 2007-2015 Sverige CAPM, trefaktor, 

fyrafaktor, 

bootstrap

Nej Genomsnitts fonden har ett negativt 

nettoalfa och enbart några få genererar en 

positiv onormal avkastninh

Flam & 

Vestman

2017 1993-2013 Sverige CAPM, trefaktor, 

fyrafaktor, 

bootstrap

Nej Positiv alfa under 1993-2001, fösvinner 

efter 2002, ingen korrelation mellan 

aktivitet och avkastning, ingen presens av 

skickliga fondförvaltare
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5 METOD 

Metoden baserar sig på Barras, Gagliardini och Scaillets (2021) underlag på skicklighet, 

skalbarhet, och värdeskapande inom fondindustrin som bygger på tre ramverk. Syftet är 

att estimera tvärsnittsfördelningen ∅ för varje mått 𝑚𝑖 ∈ {𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑣𝑎𝑖 , 𝑣𝑎𝑖(𝑠)} som avser 

skicklighet 𝑎𝑖 , skalbarhet 𝑏𝑖, värdetillägg 𝑣𝑎𝑖 och värdetillägg för den sista delperioden 

𝑣𝑎𝑖(𝑠).  Studien tillämpar en icke-parametrisk metod då det finns en stor risk för 

felestimat när fyra variabler undersöks tillsammans. Genom ett tillägg av biashantering 

och kärnutjämning möjliggör metoden ett förbättrat estimat av Berk och van 

Binsbergens (2015) värdetillägg.  

Måttet för skicklighet, respektive skalbarhet specificeras av parameterestimaten 𝑎𝑖 och 

𝑏𝑖 som erhålls via en tidsserieregression för varje fond, där 𝑎𝑖 avser den isolerade 

lönsamheten för varje fondförvaltares investeringsstrategi före fondkommission, utöver 

riskfri räntesats. Måttet för skalbarhet baseras på koefficienten 𝑏𝑖 som avser storlek. 

Denna koefficient mäter bruttoalfans känslighet i fondernas förändring av storlek. För 

varje fond beräknas 𝑣𝑎𝑖 som en funktion av 𝑎𝑖 och 𝑏𝑖 varifrån densiteten erhålls för 

∅(𝑣𝑎).  

Avhandlingen undersöker ifall nordiska fonder skapar värdetillägg relaterat till 

förvaltarnas skicklighet och skalbarhet. Därför beskrivs forskningshypotes som: 

H1:  𝑁𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

Ifall värdetillägget är positivt genererar fonder värde i Norden, samtidigt som ett negativt 

värdetillägg indikerar på värdeförstörande. Ett positivt värdetillägg innebär alltså att 

hypotesen håller. Om värdetillägget är noll innebär det att fonder varken genererar eller 

förstör värde på den nordiska marknaden. Detta skulle innebära att marknaderna är 

effektiva.  

MatLab-koden som används i avhandlingen är baserat på koden i den originella studien 

av Barras, Gagliardini och Scaillets (2021).  

5.1 Tidsserieregression 

Metoden börjar med att estimera måtten 𝑚𝑖  ∈ {𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑣𝑎𝑖, 𝑣𝑎𝑖(𝑆)} för varje fond, där 𝑎𝑖 är 

skicklighet, 𝑏𝑖 är skalbarhet, 𝑣𝑎𝑖 är värdetillägg och 𝑣𝑎𝑖(𝑆) är värdetillägg för den sista 

delperioden. Fondens riskfria bruttoavkastning betecknas med hjälp av 

tidsserieregressionen (8):  
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𝑟𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖  −  𝑏𝑖𝑞𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖
´𝑓𝑡 + 𝜓𝑖𝜀𝑞𝑖,𝑡

𝑐 + 𝜐𝑖,𝑡,    (9) 

där 𝑓𝑡 är en 𝐾𝑓  – vektor av index-överavkastning och 𝑣𝑖,𝑡  står för feltermen. Modellen är 

en slumpmässig koefficientmodell, vilket innebär att skicklighet, 𝑎𝑖, och skalbarhet, 𝑏𝑖, 

är slumpmässiga. Denna urvalsplan gör det möjligt att påkalla begränsningar i 

tvärsnittet för att beteckna densiteten av varje mått 𝑚𝑖. Det antas att den verkliga 

storleken är asymptotiskt stationär när tidsindex t blir stor. På detta sätt kan 𝑞𝑖,𝑡−1 växa 

i takt med investerarnas kunnighet om investeringsbeslut. Ekvationen tar i beaktande 

urvalsbias relaterat till inadekvat storlek som kan uppkomma vid kort livslängd genom 

att inkludera ett proxy för storleksinnovation 𝜀𝑞𝑖,𝑡
𝑐 . Biashantering i regressionen är en av 

förbättringarna som Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) inkluderade. 

I den riktiga världen bedöms förvaltare oftast genom att använda olika benchmarkindex, 

som till exempel S&P500 för aktier med hög kapital eller Russell 2000 för aktier med 

mindre kapital, för att jämföra avkastningen. Detta skiljer sig från den akademiska 

litteraturen där Carharts fyra-faktormodell eller Fama-Frenchs tre-faktormodell primärt 

tillämpas som benchmark. Cochrane (2001) argumenterar emot att använda 

tillgångsprissättningsmodeller som använder portföljavkastning som faktorer då de 

oftast misslyckas att förklara den riktiga avkastningen.  

Studien av Cremers, Petäjisto och Zitzewitz (2012) undersöker val av faktormodell och 

det visar sig att resultatet varierar starkt beroende på vad faktorerna baserar sig på. De 

akademiska faktormodellerna resulterar oftast i en överflödig mängd av alfan som skiljer 

sig från noll. Därav definierar författarna en bra, verklighetsbaserad benchmarkportfölj 

som en portfölj som ger de mest exakta estimaten av portföljförvaltarens värdetillägg 

relaterat till en passivstrategi. En benchmarkmodell borde inkludera en 

prissättningsmodell för att inte ge en förvaltare beröm för allmänna val samt faktorer 

som sänker distorsion eller anomalier. En indexbaserad fyrfaktormodell från Cremers, 

Petäjistö och Zitzewitz (2012) används för att estimera ekvation (9), som innehåller 

vektorn: 

𝑓𝑡 =  (𝑟𝑚,𝑡 , 𝑟𝑠𝑚𝑏,𝑡 , 𝑟ℎ𝑚𝑙,𝑡 , 𝑟𝑚𝑜𝑚,𝑡)′,   (10) 

 

där faktorerna fångar bruttoöveravkastningen av marknaden, storlek, värde samt 

momentet. Ekvation (9) är immun för den tillfälliga parameterbiasen som påverkar den 
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estimerade koefficienten  �̂� då varje fond analyseras skilt (Scott & Neyman, 1948). 

Därefter beräknas koefficienten �̂�𝑖 = (�̂�𝑖 , �̂�𝑖 , �̂�𝑖
´, �̂�𝑖)´ för varje fond separat genom: 

 

�̂�𝑖 = �̂�𝑥,𝑖
−1 1

𝑇𝑖
∑ 𝐼𝑖,𝑡𝑥𝑖,𝑡𝑟𝑖,𝑡 ,𝑇

𝑡=1     (11) 

 

där 𝐼𝑖,𝑡 är en indikatorvariabel som är lika med ett ifall 𝑟𝑖,𝑡 kan observeras och annars är 

den lika med noll. 𝑇𝑖 = ∑ 𝐼𝑖,𝑡
𝑇
𝑡=1  är antalet observationer och 𝑥𝑖,𝑡 är vektorn av 

förklarandevariablerna. Den estimerade matrisen för andra momentet av 𝑥𝑖,𝑡 beskrivs av 

�̂�𝑥,𝑖 =
1

𝑇𝑖
∑ 𝐼𝑖,𝑡𝑥𝑖,𝑡𝑟𝑖,𝑡

´𝑇
𝑡=1 . Vi kan antyda de fyra olika måtten som 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡: �̂�𝑖 = �̂�𝑖 , 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡: �̂�𝑖 = �̂�𝑖 , 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔: �̂�𝑖 = 𝑣�̂�𝑖 = �̂�𝑖𝑞𝑖  −  �̂�𝑖𝑞𝑖,2, 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 𝑓ö𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑: �̂�𝑖 = 𝑣�̂�𝑖(𝑆) = �̂�𝑖𝑞𝑖(𝑆)  −  �̂�𝑖�̅�𝑖,2(𝑆).      (12) 

 

 

Det ekonometriska ramverket tar i beaktande urvalets obalanserade tendens. Ett formellt 

fondurval bestäms i regel enligt Gagliardini, Ossola och Scaillet (2016) där den första 

konditionala faktorn exkluderar fonder som har en multikollinearitets problem i 

tidsserieregressionen. Genom att hantera problem med multikollinearitet undviks möjlig 

skevhet och vilseledande representation av data som kan uppstå på grund av korrelation 

mellan självständiga variabler i modellen. Det andra villkoret exkluderar fonder som har 

en för liten urvalsstorlek. Ju mer avkastningsobservationer, desto bättre noggrannhet i 

att estimera fond koefficienten vilket tillåter en mindre sträng urvalsregel.  

 

5.2 Kärnestimation (KDE) 

Densitetsestimat används för att fånga trenden i data och kan tolkas som jämna 

histogram som ger insikt av distributionen på den underliggande datagenererade 

processen. Det är ett icke-parametriskt estimat och används såvida vid data som inte 

antar en normalfördelning. Ett stort, högkvalitativt datasampel krävs för att utföra 

estimatet. Utöver behovet för ett icke-parametriskt estimat, beskriver Ait-Sahalia och Lo 

(1998) att utjämningsfunktionen av KDE är av högt värde för insikt. Utjämning nås 
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genom ett vikt-justerat genomsnitt av estimatet. Dock för att detta ska genomföras måste 

en bandbredd bli uträknad på ett sätt som säkerställer att utjämningen inte blir för jämn, 

det vill säga för bred, eller för varierande, alltså för smal. En lösning på detta problem är 

att ge olika vikter för observationerna vilket innebär att i stället för en simple medium 

beräknas ett viktjusterat medium.  

 

Nästa steg är att uppskatta täthetsfunktionen ∅ genom att använda en vanlig icke-

parametrisk metod baserad på kärnutjämning. Densitetsestimatet ∅̂ vid given punkt m 

beräknas genom: 

∅̂(𝑚) =  
1

𝑛𝑥ℎ
∑ 1𝑖

𝑥𝑛
𝑖=1 𝐾 (

�̂�𝑖−𝑚

ℎ
)    (13) 

Där K är en symmetrisk kärnfunktion och h är den avtagande bandbredden. 

Utjämningsparametern h avgör hur många observationer kring punkt m som tillämpas i 

estimatet. Då valet av symmetrisk kärnfunktion inte är en avgörande faktor för skattning 

av icke-parametrisk täthetsfunktion används en ordinarie Gaussiansk kärna: 

 

𝐾(𝑢) =  
1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑢2

2
)    (14) 

 

Därefter väljs det optimala värdet för h* som minimerar asymptotiskt integrerade 

medelkvadratfel (AMISE) av ∅̂(m). AMISE beskrivs som den integrerade summan av 

ledande termer av den asymptotiska variansen och den kvadratiska biasen av den 

estimerade densiteten ∅̂(m). Följande proposition bygger på Gagliardini, Ossola och 

Scaillets (2021) tillvägagångssätt och baseras på de asymptotiska egenskaperna för 

kärnestimatet. 

Proposition 1. då 𝑛, 𝑇 → ∞ 𝑠å 𝑎𝑡𝑡 
𝑇

𝑛
= 𝑜(1) 𝑜𝑐ℎ  ℎ → 0 𝑠å 𝑎𝑡𝑡 𝑛ℎ → ∞ 𝑜𝑐ℎ √𝑛ℎ(ℎ2𝑇 +

(
1

𝑇
)

3

2
) → 0, får vi 

√𝑛ℎ(�̂�(𝑚) − 𝜙(𝑚) − 𝑏𝑠(𝑚)) ⟹ 𝑁(0, 𝐾1𝜙(𝑚)),   (15) 

 

där ⟹ betecknar konvergens i fördelningen. Är biastermen 𝑏𝑠(𝑚) summan av två 

komponenter, 
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𝑏𝑠1(𝑚) =  
1

2
ℎ2𝐾2𝜙(2)(𝑚)    (16)

      

𝑏𝑠2(𝑚) =  
1

2𝑇
𝜓(2)(𝑚)    (17) 

 

𝑏𝑠1(𝑚) beskriver utjämningsbias som är en standard icke-parametrisk densitets estimat 

och  𝑏𝑠2(𝑚) beskriver EIV biasen som är en icke standard.  

5.3 Justering för bias 

Vidare justeras den ordinarie kärnestimatorn ∅̂(m) för bias. Eftersom ∅̂(m) är en 

uppskattning av ∅(m) kan den förbättras genom att justera den för två bias. Vid icke-

parametriska densitetsestimat är utjämningsbias en standard och den minskar när 

urvalets storlek n blir större. Den andra typen av bias som uppstår är Fel-i-Variabeln, 

även kallad för EIV bias som kommer från den engelska benämningen Error-In-

Variable. Det är inte en standardbias och uppkommer på grund av brus som bildas då 

de riktiga fondmåtten är oförmärkta. EIV biasen påverkas av antalet observationer T och 

försvinner inte vid ett stort sampel av fonder, vilket innebär att EIV bias har en starkare 

inverkan på estimatet. Biasen skapar ett förvrängt estimat av distributionen. Dock är det 

möjligt att beräkna ∅(m) med likadan noggrannhet även om urvalsvariationen blir stor 

ifall man korrekt justerar för EIV biasen.  

 

Slutligen justeras den ordinarie kärnestimatorn ∅̂(m) för EIV bias, med en Gaussiansk 

referensmodell som även beaktar optimal bandbredd och utjämningsbias. Modellen 

medför att fondmåttet 𝑚𝑖 och den asymptotiska variansen i logaritm 𝑠𝑖 = 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑖) följer 

en bivariat normalfördelning som antar formen 𝑚𝑖~𝑁(𝜇𝑚, 𝜎𝑚
2 ), 𝑠𝑖~𝑁(𝜇𝑠, 𝜎𝑠

2), samt 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑚𝑖 , 𝑠𝑖) = 𝑝. 

 

Modellen är enkel att använda på grund av modellens explicita form och de precisa 

uppskattningar av biastermen som beror på fem parameter 𝜃 = (𝜇𝑚 , 𝜎𝑚 , 𝜇𝑠, 𝜎𝑠, 𝜌)′ 

Vidare, möjliggör den explicita formen tydligare insikt kring determinanterna för biasen. 

Det finns även starka argument för att modellens betecknade bias ger en 

verklighetstrogen bild av den verkliga biasen. Justeringen av EIV-bias förändrar formen 

på den standardestimerade densiteten ∅̂(m) på två olika sätt: 1) den eliminerar 

sannolikhetsmassa från svansarna av ∅̂(m) och 2) biasjusteringen kan vara mer 

asymmetrisk genom att avlägsna sannolikhetsmassa från den vänstra svansen av ∅̂(m). 
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Denna asymmetri förekommer när korrelationen 𝜌 är positiv och för varje fondmått    

𝑚𝑖 ∈ {𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑣𝑎𝑖 , 𝑣𝑎𝑖(𝑠)}. Fonder med ett positivt mått på 𝑚𝑖 påvisar också ett högre estimat 

av varians  𝑆𝑖. Därför kan dessa fonder erhålla låga estimerade �̂�𝑖. Den biasjusterade 

densiteten ∅̃(m) beräknas genom att först estimera parametervektor 𝜃 som fås genom 

kvantiteterna �̂�𝑖  och �̂�𝑖 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛𝑥). För att beräkna �̂�𝑖 = log (�̂�𝑖) används den ordinarie 

Newey-West (1987) estimatorn för varians används. Efter detta används den estimerade 

vektorn 𝜃 för att estimera biastermerna och den optimala bandbredden. Sedan är det 

möjligt att avlägsna biastermerna från den ordinarie kärnestimatorn. 
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6 DATA 

Data för fondernas nettoavkastning och storlek erhålls på en månatlig basis från 

Bloomberg terminalen. För avgifter, omsättning och investeringsmål samlas i stället 

årliga data från samma databas. Den månatliga bruttoavkastningen för varje fond 

beräknas genom att summera avgifter och nettoavkastning. Nettoavkastning är 

beräknad i värdevikt av alla tillgångar i början av varje månad. Den månatliga 

fondavgiften fås genom att dividera den värdeviktade genomsnitten av den senaste årliga 

avgiften med 12. Bruttoavkastning används för att beräkna fyrfaktormodellen (10) i 

stället för nettoavkastning för att möjliggöra koncentration på värdet som fonder skapar 

genom investeringsidéer. Fond storlek erhålls genom att summera substansvärdet i 

början av månad. Data används även att dela fonder i olika grupper för att undersöka 

investeringsstrategins påverkan på värde genererande. 

För att den komplexa undersökningsmetoden ska fungera behövs en högkvalitativ 

datasampel. Då det inte finns en direkt databank för all fonddata i de nordiska länderna 

behövs olika verktyg i Bloomberg för att erhålla de olika komponenterna som behövs i 

metoden. All data som är i valuta erhålls direkt i euro från Bloomberg. För månatlig NAV 

data använd Bloomberg BQL som är ett förfrågningsspråk som tillåter datahämtning 

genom uträkningar på Bloomberg molnet genom Excel. BBA API (Bloomberg anywhere 

API) används för att hämta månatliga data för bak- och frontlast, prestationsavgifter och 

genomsnittliga kostnader. Fondernas totala nettotillgångar fås via en hämtning från B-

pipe referenser. För att erhålla historiska data för de valda fonderna under en specifik 

period används BDH (Bloomberg Data History). 

Sampelperioden är från den 31 mars 2000 till den 28 februari 2022 och uttrycks i euro 

justerat för vartdera fondvärdet. Samplet inkluderar 369 fonder. I tabell 4 beskrivs 

fördelningen av fonder mellan de olika länder och grupperingar. Efter att ha exkluderat 

fonder som inte håller kraven på fondurvalet innehåller samplet mest svenska fonder, 

185 stycken. Detta är dock inte förvånansvärt då den svenska fondmarknaden är större 

än fondmarknader i de andra nordiska länderna. Minst fonder i samplet kommer från 

Finland. Fördelning mellan mäklar- och direktsålda kan innebära bias i resultatet då 

majoriteten av nordiska fonder är direkt sålda, 208 jämfört med 60. Avhandlingen 

undersöker Norden som helhet då antalet fonder i de enstaka länderna skulle inte 

uppfylla kraven för ett tillräckligt stort sampel. 
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Tabell 4 Sammanställning av fonder enligt hemort 

Tabellen presenterar distributionen av fondernas hemort både för hela samplet samt för de olika 

grupperingarna. Fonder grupperas enligt koncentration på kapitalstorlek, omsättningshastighet samt 

försäljningskanal.  

 

Datakonstruktionen börjar med att samla in alla öppna, aktivt förvaltade fonder i Norden 

som sedan skalas ned med följande restriktioner. Alla passiva fonder, indexfonder, 

obligationsfonder och räntefonder exkluderas först genom att välja dessa bort i 

Bloomberg selektionen. För att undvika att resultatet påverkas av garderobsinvestering 

gås dessa igenom även manuellt för att ta bort fonder som tydligt tillhör i någon av dessa 

kategorier. Utöver detta exkluderas fonder med under 60 observationer, det vill säga 

fonder som har data för under 5 år. Den optimala bandbredden bestäms att vara 15 vilket 

väljs baserat på tidigare studier av Gagliardini, Ossola och Scaillet (2016) och Barras, 

Gagliardini och Scaillet (2021). 

Oavsett marknadsstatus har alla fonder som uppfyller kraven inkluderats i samplet för 

att undvika överlevnadsbiasens påverkan på resultatet. Fonderna ska även ha fokus på 

aktieinvestering och detta begränsas genom att exkludera fonder som har under 80 

procent investerat i aktier. Fonder som investerar i placeringar utanför den inhemska 

marknaden är inkluderade i samplet då detta inte bortser från en förvaltares skicklighet. 

Som Berk och van Binsbergen (2015) beskriver, har tidigare forskningar möjligtvis 

utlämnat skickliga förvaltare på grund av detta kriterium vilket ha kunnat påverka 

resultatet.  

Marknadsfaktorn i fyrafaktormodellen fås av jämnviktad överskottavkastning av 

SIXPRX för Sverige, OSEFX för Norge, OMXHCAPGI för Finland och OMXCCAPGI för 

Danmark. Index som används för Norge och Sverige direkt avspeglar fondernas 

prestation på marknaden och presenterar därför marknadsavkastning. Finlands och 

Danmarks index avspeglar den allmänna marknadsindexen för respektive land.  Storlek- 

och värdefaktorer är indexbaserade och beräknas från skillnaden mellan OMX Nordic 

Small Cap och marknadsindexen samt NASDAQ Nordic som värdeindex och OMX 

Nordic SEK GI som tillväxt. Alla index är euro denominerade. Som momentfaktor 

används Kenneth Frenchs faktorer (Frazzini, 2022) som är euro denominerade.  

Totalt Små kapital Stor kapital Låg hastighet Hög hastighet Mäklare försäljning Direkt försälning

Danmark 56 17 10 21 26 5 34

Finland 49 12 25 7 23 4 40

Norge 79 9 12 27 10 25 32

Sverige 185 23 35 16 38 26 102

Totalt 369 61 82 71 97 60 208

Sammanställning av fonder i varje land
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6.1 Fondgruppering 

Fonder delas i olika grupper baserat på deras storlek, omsättningshastighet och 

försäljningskanal. Detta görs för att erhålla resultat om skillnader mellan olika typer av 

specifikationer som fonder kan inneha. För att klassificera fonderna i grupper enligt 

storlek ges fonder en värdering i början av varje månad. En fond är placerad i den 

gruppen som har mest liknande kapitalstorlek för majoriteten av gruppens månatliga 

observationer. Fonder med mindre kapitalinnehav betecknas med 1 (små), medium 

innehav med 2 (medium) och stort innehav med 3 (stor). Detta innebär att gränsen för 

att bli inkluderad i en grupp varierar mellan olika månader då den beror på alla fonders 

storlek under den månaden.  

Fonderna blir även grupperade enligt omsättningshastigheten i låg, medium och hög 

hastighetgrupper baserat på den månatliga omsättningshastigheten. Detta förklarar 

hastigheten av kapital som flyttas i fonden och beräknas med Pastor, Stambaugh och 

Taylor (2018) metod. Den använder den senaste minimum köp- och säljaktiviteten 

relaterat till fond storlek. Omsättningshastigheten förklarar ifall en fond tenderar att 

hålla sina placeringar länge eller sälja och köpa mer aktivt. Då försäljning och köp av 

investeringsfordon medför kostnader kan en mer aktiv fond förstöra mera värde vid 

dåliga investeringsbeslut.  

 För att dela fonderna enligt försäljningskanal erhålls information från Bloomberg API 

om försäljningen av fonden hänt via en mäklare eller direkt utan mellanhänder. Fonden 

tillhör i den gruppen i vilken den tillhört majoriteten av observationsperioden. På den 

nordiska marknaden är majoriteten av fonder direkt sålda. Enbart 22,4% av fonder är 

sålda via en mäklare. 

6.2 Sammanfattning av data 

Datasamplet inkluderar 369 fonder från den nordiska marknaden. Ett icke-parametriskt 

metod kräver ett stort, högkvalitativt datasampel för att generera pålitliga resultat. Då 

fondmarknaderna i de olika nordiska länderna inte anses vara tillräckligt stora enskilt 

för att erhålla en tillräcklig sampelstorlek, undersöks den nordiska marknaden som 

helhet. Tabell 5 beskriver medeltal, standardavvikelse, skevhet och kurtosis av 

portföljens bruttoöveravkastning. Portföljen är lik viktad i början av varje månad och 

presenterar estimaten för samplet som helhet samt för de olika grupperingarna. 

Fondsamplet har ett bruttoöveravkastnings medeltal på 7,8 och en standardavviksele på 
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8,7. Samplet har en negativ skevhet på -0,6 vilket indikerar för en vänsterskevhet och en 

kurtosis på 2,26. 

 Bruttoöveravkastnings medeltalet är likt mellan de olika grupperna men de andra 

faktorerna skiljer sig beroende på kategorin. Standardavvikelsen ligger mellan 4,77 och 

25,9 där låg omsättningshastighet fonder har den lägsta standardavvikelsen och 

storkapital fonder har den högsta. Fonder med låg omsättningshastighet kännetecknas 

även av en negativ skevhet, vilket skiljer sig från de andra grupperna. Kurtosis varierar 

mellan 0,3, för mäklarsålda fonder, och 3,16, för låg omsättningshastighet fonder. Till 

skillnad från den amerikanska marknaden skiljer sig standardavvikelse, skevhet och 

kurtosis mellan de olika grupperingarna starkt.  

 

Tabell 5 Sammanfattande statistik av portföljens bruttoöveravkastning 

Tabellen sammanfattar datasamplet. I tabellen presenteras årligt medeltal, årlig standardavvikelse, skevhet 

och kurtosis för fonders bruttoöveravkastning av en lik viktad portfölj i början av varje månad.  

 

De estimerade betan för de fyra faktorerna från Cremers, Petäjistö och Zitzewitz (2012) 

faktormodell beskrivs i tabell 6. Fonder har i genomsnitt en beta som efterliknar 

marknaden. Likaså med fonder som har en låg omsättningshastighet. Småbolagsfonder 

och hög omsättningshastighet har en beta högre än ett med 1,17 respektive 1,05. För 

småbolagsfonder kan detta bero på bristen på 2000 företag i indexet till skillnad från 

Russell2000 som används på den amerikanska marknaden samt det mindre urvalet. För 

hög omsättningshastighet är avgifterna värdeförstörande.  

Storleksfaktorn ha en genomsnittlig påverkan av 0,43. Småbolagsfonder samt låg- och 

hög omsättningshastighet fonder har en större påverkan av storleksfaktorn än 

genomsnittet. Småbolagsfonder har en stark exponering mot storleksfaktorn på 0,66, 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis

Alla fonder 7,8 8,7 -0,6 2,26

Små kapital 7,7 14,1 0,3 3,7

Stor kapital 8,1 25,9 0,9 1,5

Låg hastighet 8,9 4,77 -0,46 3,16

Hög hastighet 8,17 10,37 0,35 2,13

Mäklare försäljning 7,4 16,6 0,4 0,3

Direkt försäljning 8,2 18,9 0,7 1,7

Portföljens bruttoöveravkastning
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likaså låg omsättningshastighets fonder med 0,47 och hög omsättningshastighets fonder 

med 0,49. Även på den amerikanska marknaden har storleksfaktorn en stor påverkan på 

småbolagsfonder och hög omsättningshastighetsfonder (Barras, Gagliardini och Scaillet, 

2021) 

Värdefaktorn är negativ för alla grupper förutom till mäklarsålda fonder. Den negativa 

värdefaktorn liknar den amerikanska värdefaktorn. Förutom att det är låg 

omsättningshastighets fonder som påverkas av en positiv värdefaktor. Faktorn avseende 

momentum är nära noll för alla grupper, dock lite negativ för mäklarsålda fonder. Även 

detta överensstämmer med den amerikanska fondmarknaden där värdet är positivt men 

nära noll för nästan alla fondgrupper. Enbart låg omsättningshastighets fonder 

kännetecknas av en negativ influens på -0,02. Dock även denna ligger nära noll.  

 

Tabell 6 Portföljbetan för faktormodellen 

Tabellen presenterar den estimerade portföljbetan på de fyra olika faktorerna: marknad, storlek, värde samt 

moment.  

 Portföljbeta 

  Marknad Storlek Värde Momentum 

Alla fonder 0,99 0,43 -0,1 0,02 

Små kapital 1,17 0,66 -0,08 0,05 

Stor kapital 0,87 0,26 -0,02 0 

Låg hastighet 0,99 0,47 -0,01 0,01 

Hög hastighet 1,05 0,49 -0,378 0,03 

Mäklare 
försäljning 0,9 0,3 0,185 -0,03 

Direkt försäljning 0,89 0,54 -0,03 0,02 
 

Datasamplet inkluderar totalt 369 fonder som ses i tabell 7. Genomsnittsstorlek på 

nordiska fonder är 47 miljoner euro i förvaltat tillgångsvärde med en årlig avgift på 1,2. 

Genomsnitts omsättningshastigheten är 29. Fondsamplet från den amerikanska 

marknaden av Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) har en genomsnittsstorlek på 208 

miljoner dollars i förvaltat tillgångsvärde. Detta framställer hur stor skillnad det är 
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mellan dessa två marknader i form av storlek då en genomsnitts amerikanskfond 

förvaltar 4,5 gånger mera tillgångar än en nordiskfond.  

En stor skillnad mellan den amerikanska och nordiska marknaden är 

försäljningskanalen. I USA säljs majoriteten av fonder genom mäklare och dessa fonder 

tenderar att vara större i storlek medan i Norden är enbart 60 av 369 fonder sålda via en 

mäklare. Det visar sig även att direktsålda fonder är större jämfört med fonder som säljs 

via en mäklare med en genomsnittsstorlek på 73 miljoner euros respektive 38 miljoner 

euros. 

Genomsnittsavgiften är högre i Norden än i USA där den ligger på 1,11. Den 

genomsnittliga oviktade avgiften för nordiska fonder i vårt datasampel 1,2. Däremot är 

andelen som ingår i direktsålda fonder större, samtidigt som gruppen identifieras med 

en väldigt låg avgift relativt till de andra grupperna samt den amerikanska marknaden. 

Varpå den viktade genomsnittliga avgiften, för den tidigare nämnda gruppen som uppgår 

till 0,95, bör beaktas utifrån grupperingarna och inte enbart totalen. Till skillnad från ett 

vanligt utbud- och efterfrågaprissättning kan mer konkurrenskraftiga fondmarknader 

kännetecknas av högre avgifter för att investerare i andra länder ändå investerar sin 

kapital i större marknader (Parida och Tang, 2017). 

 

Tabell 7  Portföljkaraktärer 

Tabellen sammanställer portföljkaraktärerna för hela fondsamplet samt för de olika grupperingarna. I 

tabellen beskrivs mängden fonder i varje grupp samt deras genomsnittsstorlek i euros, årlig avgift och årlig 

omsättningshastighet. 

 

Antalet fonder Storlek Avgifter Omsättningshastighet

Alla fonder 369 47 1,2 29

Små kapital 61 20 1,65 17

Stor kapital 82 27 1,04 12

Låg hastighet 71 33 1,02 9

Hög hastighet 97 21 1,39 52

Mäklare försäljning 60 38 1,45 15

Direkt försäljning 208 73 0,95 12

De olika portföljkaraktärerna
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6.3 Överlevnadsbias 

Överlevnadsbias uppkommer vid forskning av historiskdata ifall datasamplet enbart 

inkluderar fonder som överlevt hela forskningsperioden (Malkiel, 1995). Många 

fondbolag fusionerar samman sina sämre fonder eller stänger dessa helt, vilket innebär 

att en del fonder kommer inte att överleva. Ifall dessa fonder inte inkluderas orsakar det 

en bias mot positivprestation i datasamplet. Resultatet kommer vara överoptimistisk och 

reflektera enbart de bästa fonderna och inte marknaden som hel.  

Ju längre forskningsperioden är, desto grövre är överlevnadsbiasens inverkan. Elton, 

Gruber och Blake (1996) undersöker överlevnadsbiasens påverkan på resultatet vid 

fondforskning. För 10 års period är biasestimatet 0,396 procent, vilken över fördubblas 

för tidsperioden på 20 år med ett estimat på 0,966 procent. Carhart et al. (2002) kommer 

till liknande slutresultat angående forskningsperiodens längds påverkan på 

biasestimatet, då estimatet ökar från 0,07 procent vid 1-årsperiod till 1 procent för 

perioder längre än 15 år.  

Då icke-överlevande fonder tenderar vara mindre, beror den uträknade 

överlevnadsbiasens styrka på om valet mellan att vikta data enligt värde eller inte, där 

en jämställdvikt resulterar i större bias. Relationen mellan överlevnad och prestanda är 

starkare för mindre fonder, då större fonder oftast hålls artificiellt vid liv fast dem skulle 

underprestera. (Rohleder, Scholz och Wilkens, 2011). Vid forskning av amerikanska 

fonder kan man utnyttja data utan överlevnadsbias som levereras av Center for Research 

in Security Prices (CRSP), men en ekvivalent databas för nordiska fonddata existerar 

inte. Det finns även en omvänd överlevnadsbias som uppkommer då skickliga fonder 

försvinner oväntat på grund av låg avkastning (Linnainmaa, 2013). Därför kan beslutet 

att använda en begränsning på minimal mängd månatliga observationer användas.  
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet för varje delmoment i 

undersökningen. Först redovisas resultat för koefficienterna av skicklighet och 

skalbarhet samt korrelation mellan dessa. Detta följs upp med en analys om 

värdetillägget. Den sista delperiodens värdetillägg estimeras för att erhålla information 

om investerarnas kunnighet av skicklighet och skalbarhet orsakar att värdetillägget 

optimeras med fondens ålder. Sist framställs resultat om investerarna gynnas av 

aktivförvaltning. Detta görs genom att undersöka nettoalfa.  

Den nordiska fondmarknaden är relativt jämn i relation till skillnader mellan de olika 

grupperingar bland skicklighet och skalbarhet. En större variation mellan 

grupperingarna uppkommer vid undersökning av värdetillägg. Resultatet antyder om att 

nordiska fonder erhåller skicklighet och stordriftsför- och nackdelar. I genomsnitt 

genererar inte nordiska fonder mera värde under den sista delperioden, men majoriteten 

av bästa fonder genererar i genomsnitt mera värde än under hela fondens livscykel. Som 

helhet är nordiska fonder kapabla att erhålla värd från kapitalmarknaden samt generera 

värde för investerare. 

7.1 Koefficienterna för skicklighet och skalbarhet 

Först undersöks tvärsnittsfördelningen för koefficienterna för skicklighet och 

skalbarhet. Medeltal, standardavvikelse, skevhet samt kurtosis uträknas. Utöver detta 

presenteras antalet fonder med positiva och negativa koefficienterna samt kvantilerna 

vid 5 procent och 95 procent. För varje fond erhålls de uppskattade måtten för 𝑎𝑖 och 𝑏𝑖 

från vilka densiteten ∅(𝑎) och ∅(𝑏) kan uträknas. Skalbarhetskoefficienterna är 

standardiserade för varje fond så att den motsvarar förändringen i bruttoalfat som 

respons till en standardavvikelses förändring i storlek. 

Resultat för skicklighet ∅(𝑎) presenteras i tabell 8. Det visar sig att 95,55% av fonder är 

skickliga med ett medeltal på 1,06% per år. Detta antyder om att ett större antal nordiska 

fonder är skickliga än på den amerikanska fondmarknaden där Barras, Gagliardini och 

Scaillet (2021) erhåller ett estimat att 83,3% fonder är skickliga. Dock är den årliga 

estimerade medeltalet mindre än på den amerikanska marknaden där måttet ligger på 

3%. Resultatet indikerar att majoriteten av fonder är skickliga och kan identifiera bra 

investeringsmöjligheter. Detta innebär även att de flesta nordiska fonder i genomsnitt 

har en 𝑎𝑖 > 0. Enbart 4,45% av fonder kännetecknas av 𝑎𝑖 < 0, vilket innebär att dessa 

fonder inte innehar skicklighet.  
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Skicklighet hos förvaltarna visar sig vara jämn varje år och ligger mellan 1% och 1,3%. 

Detta skiljer sig markant från den amerikanska marknaden där de skickligaste 5% var 

tre gånger skickligare än den genomsnittliga andelen fonder. Detta indikerar att nordiska 

fondförvaltare inte skiljer sig avsevärt i sin skicklighet att välja fonder och att majoriteten 

är skickliga. De sämsta 5% av fonder genererar även ett positivt värde. Detta skiljer sig 

från Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) där de sämsta fonderna i alla kategorier 

förstör värde. De bästa av stora fonder genererar 1,13% värde vilket överensstämmer 

med genomsnittet, men de sämsta 5% av stora fonder förstör värde med -0,001% per år 

vilket skiljer sig från de andra grupperna. 

Skicklighet är på en jämn nivå även mellan de andra investeringsstilarna. Större fonder 

genererar i genomsnitt 1,06% per år genom att vara skickliga samtidigt som mindre 

fonder genererar 0,01% mindre än de stora per år. Samma håller för fonder med högre 

omsättningshastighet respektive lägre. En större andel av småkapitalfonder (97,6%) 

samt fonder med låg omsättningshastighet (99%) skapar värde jämfört med större 

fonder (94,4%) respektive fonder med högre omsättningshastighet (95,5%). Detta 

innebär att flertalet mindre fonder genererar värde i jämförelse med stora. Däremot är 

värdetillägget lite högre bland värdegenererande fonder som ingår i kategorin 

storkapital, skillnaden är dock marginell. Det samma observeras för fonder med låg 

respektive hög omsättningshastighet. Jämnheten på investeringsstrategiers påverkan 

skiljer sig från den amerikanska marknaden.  

Det är en större andel fonder som säljs via mäklare (97,3%) som genererar värde jämfört 

med direktsålda fonder (94%). Direktsålda genererar i genomsnitt 1,06% värde per år 

medan fonder sålda genom en mäklare genererar 1,05% värde per år. Proportionen av 

direktsålda respektive mäklarsålda fonder är ojämn och kan vara en anledning till den 

avvikande genereringen av värde mellan dem. De sämsta direktsålda fonderna förstör 

värde med ungefär -0,002% per år, medan de bästa direktsålda fonderna skapar i mest 

värde igenomsnitt på 1,15% per år, det vill säga 0,02% mera än genomsnittet. Som 

tidigare nämnts kan den stora variationen i antalet fonder som är direktsålda jämfört 

med mäklarsålda innebära bias för detta moment. Denna försiktighetsåtgärd håller för 

alla kommande resultat för mäklar- och direktsålda. 
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Tabell 8  Koefficienterna för skicklighet 

Tabellen inkluderar sammansättning av statistik för fördelningen av skicklighetskoefficienterna. Den 

presenterar koefficienterna för alla fonder samt för de olika grupperingarna stora och små, låg och hög 

omsättningshastighet samt mäklare- eller direktförsäljning. Medeltal, standardavvikelse samt 5% och 95% 

kvantiler presenteras på en årlig nivå. Medeltal, standardavvikelse samt proportionerna är i procent. Skevhet 

och kurtosis presenteras också.  

 

Resultat för skalbarhet ∅(𝑏) presenteras i tabell 9. Ungefär hälften av fondurvalet, 52,7% 

exakt, drabbas av stordriftsnackdelar, det vill säga har en 𝑏𝑖 > 0. Resterande 47,3% av 

fonder gynnas i stället av stordriftsfördelar då 𝑏𝑖 < 0. Magnituden av koefficienten ligger 

vid 1% vilket innebär att en standardavvikseles ökning i storlek minskar bruttoalfan med 

1%. Koefficientens magnitud är i linje med tidigare forskning av stordriftsnackdelarnas 

påverkan på fondindustrin, men antalet fonder som gynnas av stordriftsfördelar skiljer 

sig starkt då stordriftsnackdelar oftast starkt påverkar fondindustrin. Barras, Gagliardini 

och Scaillet (2021) föreslår två olika förklarningar till stordriftsfördelarnas närvaro. Vid 

en låg magnitud kan den uppkomma på grund av brus i estimaten eller sen kan det bero 

på att den lineära modellen 𝛼𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖  − 𝑏𝑖𝑞𝑖,𝑡−1 innehar fel. Dock skiljer sig den nordiska 

fondmarknaden starkt från den amerikanska både i storlek, ålder och struktur. Detta kan 

innebära att stordriftsfördelarna uppkommer på grund av marknadens mognadsfas eller 

den mindre storleken.  

En större avvikelse i skalbarhets påverkan uppkommer mellan -0,05% och 1,06% per år 

beroende i vilken kvantil fonden tillhör. Återigen är variationen i skalbarhet mycket mer 

jämn än på den amerikanska marknaden. Investeringsstrategins påverkan är även jämn 

för skalbarhet på den nordiska marknaden, vilket inte överensstämmer med den 

amerikanska. Den största avvikelsen är fonder med låg hastighet som i genomsnitt 

förstör värde på -0,1% genom skalbarhet. Den värdeförstörande faktorn för urvalet av 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis Negativ Positiv 5 % 95 %

Alla fonder 1,06 1,04 0,04 2,27 4,45 95,55 1,00 1,13

Små kapital 1,05 1,03 0,22 2,52 2,40 97,60 1,01 1,11

Stor kapital 1,06 1,04 -0,21 2,38 5,60 94,40 -0,001 1,13

Låg hastighet 1,05 1,03 0,04 2,25 1,00 99,00 1,01 1,11

Hög hastighet 1,06 1,04 -0,14 2,27 4,50 95,50 1,00 1,14

Mäklare försäljning 1,05 1,03 -0,11 2,15 2,70 97,30 1,01 1,11

Direkt försäljning 1,06 1,04 0,02 2,26 5,70 94,00 -0,002 1,15

Moment

Koefficient för skicklighet

Proportioner Kvantil
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fonder med låg hastighet kan vara relaterat till att en andel av populationen tillämpar 

garderobsindexering. Mäklarsålda fonder samt fonder med hög omsättningshastighet 

drabbas mera av stordrifts nackdelar än de andra investeringsstrategierna med 61,1% 

respektive 60,3% av fonder som drabbas. De sämsta fonderna i alla grupper, förutom 

mäklarsålda, kännetecknas av värdeförstörande på grund av skalbarhet.  

 

Tabell 9  Koefficienterna för skalbarhet 

Tabellen inkluderar sammansättning av statistik för distributionen för skalbarhets koefficienterna. Den 

presenterar koefficienterna för alla fonder samt för de olika grupperingarna stora och små, låg och hög 

omsättningshastighet samt mäklare- eller direktförsäljning. Medeltal, standardavvikelse samt 5% och 95% 

kvantiler presenteras på en årlig nivå. Medeltal, standardavvikelse samt proportionerna är i procent. Skevhet 

och kurtosis presenteras också.  

 

Korrelation mellan skicklighet och skalbarhet undersöks också. Det är en tvärsnitts 

korrelation vilket innebär att den inte drivs av fondspecifik korrelation mellan �̂�𝑖 och �̂�𝑖. 

Den parvisa korrelationen mellan �̂�𝑖 och �̂�𝑖 visar sig vara 0,63. Korrelationen är mindre 

än på den amerikanska marknaden där Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) erhåller 

en korrelation 0,78. Även dock skicklighet och skalbarhet är mindre korrelerade på den 

nordiska marknaden är de ändå starkt korrelerade. Detta innebär att bra investerings 

idéer är svåra att skala upp. En fondförvaltare som kan skala upp en sämre idé kan 

generera mera värde än en fondförvaltare som är skickligare men som har svårt att skala 

upp idéen.  

7.2 Värdetillägg relaterad till skicklighet och skalbarhet 

Värdetillägg 𝑣𝑎𝑖 är en funktion av 𝑎𝑖 och 𝑏𝑖 och estimerar värdet som en fond skapar 

genom bra investeringsbeslut, det vill säga att välja rätt placeringar och rätt storlek. 

Metoden beräknar densiteten ∅(𝑣𝑎) och dess biasjusterade karaktärer. Tabell 10 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis Negativ Positiv 5 % 95 %

Alla fonder 1,00 1,03 0,63 14,80 47,30 52,70 -0,05 1,06

Små kapital 1,00 1,03 0,03 2,49 45,40 54,60 -0,05 1,06

Stor kapital 1,00 1,03 0,13 2,74 49,70 50,30 -0,04 1,04

Låg hastighet -0,10 1,03 -1,14 12,68 56,00 43,00 -0,05 1,05

Hög hastighet 1,01 1,03 0,14 2,56 39,70 60,30 -0,040 1,06

Mäklare försäljning 1,01 1,03 -0,002 3,06 38,90 61,10 0,04 1,06

Direkt försäljning 1,00 1,03 0,12 2,77 43,90 56,10 -0,04 1,06

Moment Proportioner Kvantil

Koefficient för skalbarhet
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beskriver koefficienterna av värdetillägg för alla fonder gemensamt samt för de olika 

grupperingarna. En övergripande mängd av fonder genererar värde då 89,7% av fonder 

har ett positivt värdetillägg, det vill säga ∅(𝑣𝑎) > 0. Värdet dessa fonder genererar är i 

genomsnitt 3,79 miljoner euros per år. Resterande, 10,3%, skapar inte värde då ∅(𝑣𝑎) <

0 vilket innebär att de förstör värde. Detta är motsägelsefullt med resultatet av Berk & 

van Binsbergen (2015) på den amerikanska marknaden som finner att majoriteten av 

fonder förstör värde. Dock överensstämmer resultatet med forskningen av Barras, 

Gagliardini och Scaillet (2021) men med ett högre värdetillägg samt större antal fonder 

som genererar värde i Norden.   

Bästa 5% av alla fonder har ett värdetillägg som är 2,5 gånger större än genomsnittet 

med ett årligt värdetillägg på 9,81% samtidigt som de sämsta 5% förstör värde med 

0,88% per år. Investeringsstrategins påverkan är också mer varierande vid värdetillägg 

relaterad till skalbarhet och skicklighet då genomsnitts värdetillägg per år ligger mellan 

2,3% och 5,77. Fonder med högre omsättningshastighet och större fonder genererar 

mera värde än fonder med låg omsättningshastighet och småbolagsfonder med ett årligt 

värdetillägg på 4,82% och 5,77% respektive 2,3% och 2,35%. Dock enbart 73,4% av hög 

hastighets fonder och 83% av stora fonder genererar värde samtidigt som 96,6% av låg 

hastighets fonder och 90,7% av småbolagsfonder gör det. De sämsta fonderna i varje 

gruppering förstör värde förutom för låg hastighets fonder. De sämsta direkt sålda 

fonderna förstör mest värde med 1,44% per år. Alla bästa fonder genererar ett 

värdetillägg som är högre än genomsnittet där de bästa stora fonder genererar 13,87% 

och hög hastighets fonder 12,2% per år.   
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Tabell 10 Koefficienterna för värdetillägg 

Tabellen inkluderar sammansättning av statistik för distributionen för värdetillägg koefficienterna. Den 

presenterar koefficienterna för alla fonder samt för de olika grupperingarna stora och små, låg och hög 

omsättningshastighet samt mäklare- eller direktförsäljning. Medeltal, standardavvikelse samt 5% och 95% 

kvantiler presenteras på en årlig nivå. Medeltal, standardavvikelse samt proportionerna är i procent. Skevhet 

och kurtosis presenteras också.  

 

Den procentuella betydelsen av fonder som förstör värde genom att vara okunniga är 

överens med Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) resultat. På den amerikanska 

marknaden var den relativa betydelsen av okunniga fonder 42,3%, medan den ligger på 

43,2% på den nordiska marknaden. Därför stöttar resultatet antaganden om att 

majoriteten av fonder som förstör värde skulle i stället kunna generera värde ifall de 

skulle skala ner sin verksamhet. Det är alltså 10,3% fonder som förstör värde genom att 

inte vara skickliga eller genom att vara skickliga men förvalta en för stor fond vilket leder 

till värde förstörande. Metoden länkar skicklighet och skalbarhet direkt med 

värdetillägget. Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) beskriver värdet av varje 

koefficient i värdegenererande processen. Detta innebär att fonder med bästa idéer inte 

nödvändigtvis genererar mest värde utan fonder som kan skala upp mindre lönsamma 

idéer.  

I figur 2 presenteras distributionen av värdetillägg för fonder med större kapital samt 

fonder med mindre kapital. Även dock fonder med större kapital genererar ett högre 

värdetillägg än fonder med mindre kapital, illustrerar histogrammen det att färre fonder 

med mindre kapital förstör värde. Utöver detta kan man se att en större andel av fonder 

som har mindre kapital genererar ett positivt värdetillägg, dock att den är närmare 0,5 

till 1. Fonder med större kapital har ett högre antal fonder som genererar ett högre 

värdetillägg vilket leder till en genomsnitts värdegenererande som är högre. 

 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis Negativ Positiv 5 % 95 %

Alla fonder 3,79 3,33 0,27 4,59 10,30 89,70 -0,88 9,81

Små kapital 2,35 1,81 -0,25 2,90 9,30 90,70 -0,72 5,53

Stor kapital 5,77 4,33 0,87 14,88 17,00 83,00 -0,48 13,87

Låg hastighet 2,30 1,38 -0,46 3,16 3,40 96,60 0,36 5,06

Hög hastighet 4,82 4,19 0,00 2,14 26,60 73,40 -1,24 12,20

Mäklare försäljning 3,21 2,35 0,09 2,58 6,80 93,20 -0,30 7,54

Direkt försäljning 3,73 3,56 3,87 36,60 19,50 80,50 -1,44 10,19

Koefficient för värdetillägg

Moment Proportioner Kvantil
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Figur 2   Histogram för fonder med större och mindre kapital 

Figuren presenterar två histogram om värdetilläggets distribution för fonder med större kapital (vänster) 

och mindre kapital (höger). Y axeln beskriver antalet fonder och x axeln beskriver värdetillägget.  

 

Fler fonder med hög omsättningshastighet genererar ett negativt värdetillägg än fonder 

med låg omsättningshastighet som presenteras i figur 3. Distributionen för låg 

omsättningshastighets fonder är mer jämn mellan -1 och 2, medan hög 

omsättningshastighets fonder har en distribution mellan -4 och 5. På liknande sätt som 

för stor och små kapitalfonder är värdegenererandet mer positivt i genomsnitt för låg 

omsättningshastighets fonder. Samtidigt höjer de högre värdetilläggen genomsnittet för 

hög omsättningshastighets fonder. Detta innebär att hög omsättningshastighets fonder 

kan både generera mera värde än låg omsättningshastighets fonder, men samtidigt även 

förstöra mera värde.  

Figur 3   Histogram för fonder med hög och låg omsättningshastighet 

Figuren presenterar två histogram om värdetilläggets distribution för fonder hög omsättningshastighet 

(vänster) och låg omsättningshastighet (höger). Y axeln beskriver antalet fonder och x axeln beskriver 

värdetillägget.  
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7.3 Värdetillägg under fondens livscykel 

Fondernas storlek ändras under fondens livscykel, vilket innebär att även värdet fonden 

genererar är varierande. Antagandet om fondens ålder relaterad till värdetillägg av 

Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) innebär att en fonds värdetillägg närmar den 

optimala nivån när fonden blir äldre då investerarnas kunnighet om skicklighet och 

skalabilitet skapar mera värde på långsikt. Då 𝑣𝑎𝑖 beräknar värdetillägget för fondens 

hela livscykel undersöks även 𝑣𝑎𝑖 för den sista del perioden. Den sista delperioden är den 

tionde perioden i fondens livscykel och beskrivs av 𝑣𝑎𝑖(S). 

Tabell 11 beskriver de biasjusterade karaktärerna för värdetillägg under den sista 

delperioden 𝑣𝑎𝑖(𝑆). På samma sätt som innan är värdetillägg en funktion av 𝑎𝑖 och 𝑏𝑖 och 

möjliggör undersökning av fondens densitet 𝜙(𝑣𝑎(𝑆)). Resultat från Norden visar att 

värde genererande inte ökar i genomsnitt under den sista del perioden. Värdetillägget 

har i stället minskat från hela periodens 3,79% till 3,71% per år. Även antalet fonder som 

genererar värde har minskat till 85,6%. Dock kännetecknas de bästa fonder av ökat 

värdetillägg under den sista delperioden. 

Värdetilläggets variation mellan de bästa och sämsta fonder är även större under den 

sista delperioden. I genomsnitt genererar de bästa 5% av fonder 13,31% värde medan de 

sämsta 5% förstör värde med 1,52% per år. Den största variationen är bland hög 

hastighets fonder där de sämsta förstör värde med 5,97% och de bästa genererar värde 

med 18,72% årligen. Detta är högre än värdetillägget för hela fondens livscykel då de 

bästa hög omsättningshastighets fonder genererade 12,2% värde årligen. Nästintill alla 

bästa fonder genererar ett högre värdetillägg under den sista delperioden förutom låg 

omsättningshastighet fonder. Detta samtidigt som de bästa hög omsättningshastighet 

fonder genererar den högsta värdetillägget kan bero på att en högre 

omsättningshastighet lönat under samplets sista delperiod på grund av ökad volatilitet. 

Den sista delperioden i datasamplet finner sig under Covid-19 pandemin, vilket kan 

påverka att värdegenererande varit mindre i genomsnitt samt den större variationen 

mellan de bästa och sämsta fonderna. Under den sista delperioden kännetecknas 

marknaden även av högre volatilitet. De fonder som har kunnat utnyttja volatiliteten har 

genererat mera värde än under hela sampelperioden men i genomsnitt har fonderna 

presterat bättre. De skickligaste har kunnat utnyttja volatiliteten i sina placeringar 

medan de sämre har tappar värde. Detta tillsammans med att fondsamplet exkluderar 

alternativa fonder som utnyttjar långa och korta positioner kan påverka fondernas 
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kapacitet att skapa värde. Denna typs alternativa fonder har lättare att utnyttja den 

volatila marknaden samt skydda sig från det. 

 

Tabell 11 Koefficienterna för sista delperiodens värdetillägg 

Tabellen inkluderar sammansättning av statistik för distributionen för värdetillägg koefficienterna. Den 

presenterar koefficienterna för alla fonder samt för de olika grupperingarna stora och små, låg och hög 

omsättningshastighet samt mäklare- eller direktförsäljning. Medeltal, standardavvikelse samt 5% och 95% 

kvantiler presenteras på en årlig nivå. Medeltal, standardavvikelse samt proportionerna är i procent. Skevhet 

och kurtosis presenteras också.  

 

7.4 Fondprestation i form av alfa 

Resultatet visar att fondförvaltarna genererar värde i Norden, men det är ännu oklart 

ifall investerarna gynnas av den värdegenererande processen. Det vill säga ifall 

investerare erhåller en del av värdet som fondförvaltare genererar i form av avkastning. 

Detta analyseras genom att undersöka nettoalfa vilket beskrivs som följande 

  𝛼𝑖
𝑛 = 𝐸[𝛼𝑖,𝑡] −  𝐸[𝑓𝑒,𝑖,𝑡] = 𝑎𝑖  −  𝑏𝑖𝐸[𝑞𝑖,𝑡−1]  −  𝐸[𝑓𝑒,𝑖,𝑡],   (16) 

där  𝑓𝑒,𝑖,𝑡 beskriver de månatliga fondavgifterna. För att erhålla tvärsnittsdensiteten 

𝜙(𝛼𝑛) används en icke-parametrisk metodik med �̂�𝑖 och 𝑢𝑖,𝑡. Tabell 12 presenterar 

resultatet som visar att majoriteten, 55,62%, av nordiska fonder genererar ett positivt 

alfa. Resterande 44,38% av fonder skapar inte en positiv nettoavkastning för investerare. 

Detta antyder att investerare gynnas av aktivförvaltning. Barras, Scaillet och Galliardini 

(2021) förklarar att den valda indexmodellen kan orsaka ett överflöde av positiva alfan. 

Dock skiljer sig den nordiska marknaden från den amerikanska marknaden i storlek och 

ålder, vilket kan även orsaka ett genomsnitts alfa som är positivt. På den nordiska 

marknaden visar det sig att i genomsnitt genererar fonder ett alfa på 0,68. De bästa 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis Negativ Positiv 5 % 95 %

Alla fonder 3,71 5,80 3,37 32,00 14,40 85,60 -1,52 13,31

Små kapital 2,34 1,81 -0,13 3,88 12,30 87,70 -0,97 7,15

Stor kapital 4,12 5,85 0,86 14,88 17,00 83,00 -2,50 15,10

Låg hastighet 2,58 2,53 -0,18 2,97 4,60 95,40 0,06 8,24

Hög hastighet 4,50 9,49 2,78 17,70 26,60 73,40 -5,97 18,72

Mäklare försäljning 3,28 2,96 0,00 2,09 4,00 96,00 0,25 9,77

Direkt försäljning 3,63 6,75 3,87 36,60 19,50 80,50 -2,65 14,56

Koefficient för sista periodens värdetillägg

Moment Proportioner Kvantil
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fonderna genererar ett alfa på 2,83 medan de sämsta har ett negativt alfa på 0,26. Detta 

innebär att sämsta fonderna förstör värde för investerare. 

Ett negativt alfa förklaras oftast genom att dåliga fondförvaltare säljer sina tjänster till 

ovissa investerare eller till investerare som betalar för mycket för deras tjänster, vilket i 

sin tur förstör värde (Gruber, 1996; Del Guercio and Reuter, 2014). Direkt sålda fonder 

genererar ett högre alfa på 1,08 än mäklarsålda fonder med ett alfa på 0,93. Dock är 

alfagenererandet positivt för båda kategorier till skillnad från den amerikanska 

marknaden. Direkt sålda fonder samt småbolagsfonder genererar de högsta alfan för 

investerarna.  

I genomsnitt genererar enbart höghastighets fonder ett negativt alfa. De sämsta fonder 

med en hög omsättningshastighet förstör mest värde med ett alfa på -1,72. Samtidigt 

genererar de bästa fonderna med en hög omsättningshastighet den högsta alfan för 

investerare på 5,41. Den positiva alfan i de bästa hög omsättningshastighet fonder kan 

bero på alternativa investeringsfonder som baserar sina investeringsstrategier mer 

liberalt i förhållande till ordinarie aktiefonder. Samtidigt som den låga alfaprestationen 

kan bero på att en hög omsättningsvolym blir dyrt för fonder som gör dåliga beslut. 

Fonder som investerar i större bolag genererar i genomsnitt ett alfa på noll. Detta håller 

även för de bästa och sämsta fonder som genererar ett alfa på 0,1 respektive 0. Detta 

sammanfaller med den välkända observationen att storbolag förankrade till börsen antar 

en beta på ett, därtill avspeglas avkastningen relativt till marknaden. Det visar sig att 

fonder med en koncentration mot mindre bolag oftare genererar ett positivt alfa än 

genomsnittsfonden då 67,63% av småbolagsfonder genererar ett positivt alfavärde. 

Genomsnittalfa i dessa fonder är 1,1. De bästa småbolagsfonder genererar ett alfa på 2,07 

och de sämsta ett alfa på -0,28. 
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Tabell 12 Distribution av nettoalfa 

Tabellen är en statistisk sammanställning av fondernas nettoalfas distribution. Den presenterar 

koefficienterna för alla fonder samt för de olika grupperingarna stora och små, låg och hög 

omsättningshastighet samt mäklare- eller direktförsäljning. Medeltal (årlig), standardavvikelse (årlig), 

skevhet och kurtosis samt antalet positiva och negativa fonder och 5% och 95% kvantiler presenteras. Den 

icke-parametriska metoden erhåller den biasjusterade densiteten.  

 

 

Resultatet indikerar att nordiska fonder i genomsnitt genererar ett positivt alfa. Detta 

skiljer sig från den amerikanska marknaden då Barras, Gagliardini och Scaillet (2021) 

hittar resultat som visar att majoriteten av fonder förstör värde med -0,4. I USA tenderar 

storbolags fonder förstöra mest värde med ett alfa på -0,9, medan i Norden ligger alfa 

för dessa fonder vid marknadsnivån. Skillnaderna i mellan alfagenererandet i USA och 

Norden kan bero på de stora skillnaderna mellan dessa marknader. Den amerikanska 

fondmarknaden är äldre och större jämfört med den hyfsat unga nordiska 

fondmarknaden som inte kännetecknas av lika stora fonder. Utöver detta är medeltals 

kommissionen för fonder mindre i de nordiska länder än i USA. Detta förstör värde för 

investerare i USA då en större andel av avkastningen försvinner i kostnader och avgifter 

för aktiv förvaltning.  

Berk och Green (2004) konstaterade att vid avsaknad av skicklighet bestäms nettoalfa 

av konkurrens. Då resultatet antyder om att det finns skicklighet på den nordiska 

fondmarknaden bör även nettoalfa som mått av värde genererat till investerare hålla. 

Resultatet stöttar alltså användning av nettoalfa som ett riktgivande mått på värde som 

investerare erhåller från fondernas värdegenererande. 

Medeltal Standardavvikelse Skevhet Kurtosis Negativ Positiv 5 % 95 %

Alla fonder 0,68 0,52 -0,25 2,91 44,38 55,62 -0,26 2,83

Små kapital 1,1 0,96 0,27 4,59 32,23 67,73 -0,28 2,07

Stor kapital 0 1,04 -0,21 2,38 49,67 50,33 0 0,01

Låg hastighet 0,68 0,4 -0,46 3,16 56 43,99 -0,004 0,003

Hög hastighet -0,19 1,21 0,1 2,78 56,59 43,4 -1,72 5,41

Mäklare försäljning 0,93 0,68 0,1 2,58 48,69 51,3 -0,09 2,18

Direkt försäljning 1,08 1,03 -0,03 2,8 38,5 60,49 -0,41 2,94

Moment Proportioner Kvantil

Distribution av nettoalfa
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8 DISKUSSION OCH KONKLUSION 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall nordiska fonder skapar värdetillägg 

relaterat till fondförvaltarnas skicklighet och skalbarhet. För att erhålla resultat används 

en ny förbättrad undersökningsmetod av Barras, Gagliardini & Scaillet (2021). 

Resultatet visar att 89,7% av nordiska fonder genererar värde och att detta värde ligger i 

genomsnitt på 3,79 miljoner euros per år, vilket är jämförbart med värdet på 3,2 miljoner 

dollar som Berk och van Binsbergen (2015) visar att amerikanska fonder genererar. 

Detta innebär alltså att nordiska fonder genererar ett positivt värdetillägg relaterat till 

skicklighet och skalbarhet. Hypotesen håller och nordiska fonder genererar värde från 

kapitalmarknaden. Detta motsätter hypotesen om effektiva marknader då enligt 

hypotesen kan en förvaltare inte generera värde. Där av anses nordiska marknaderna 

inte vara effektiva. Resultatet stöttar storleken av marknaden för aktiva fonder genom 

att erhålla resultat som antyder om positivt värdegenererande, både för fonder samt för 

individer. 

Många fonder var även kapabla att erhålla ett högre värdetillägg under den sista 

delperioden i undersökningen, som innefattade högre volatilitet i samband med Covid-

19. Antalet fonder som genererade värde var lägre och det genomsnittliga värdetillägget 

sjönk, trots detta kunde de bästa fonderna gynnas av volatiliteten och generera högre 

värde än under den fullständiga undersökningen. Utöver att investerarnas kännedom av 

fonder skulle öka värdetillägget, har aktiva fondförvaltare oftast bättre möjligheter att 

utnyttja marknadsanomalier för att generera värde. Detta kan ses som en delvis 

förklarning till att vissa fondgrupper var kunniga att generera mera värde trots att 

genomsnittet blev mindre i sista delperioden.  

Det finns också skillnader på värdegenererande bland de olika fondkategorierna; små- 

och storbolag, hög och låg omsättningshastighet samt direkt och mäklarsålda. Detta 

antyder ytterligare på fondförvaltares är kapacitet att generera värde genom att utnyttja 

sina kunskaper inom ett specifikt område och på detta sätt överträffa marknaden. Detta 

innebär att avhandlingens resultat motstrider med tidigare resultat av Ippolito (1989) 

och Elton, Gruber, Das och Klavka (1993). Samtidigt antyder resultatet om existens av 

fondförvaltarens värdebidrag som innebär att aktiv förvaltning skapar värde vilket 

stämmer med tidigare forskning av Berk och DeMarzo (2014). Hypotesen indikerar om 

att majoriteten av fonder inte är skickliga men att då största fonder förvaltas av bästa 

fondförvaltare blir värdegenererandet positivt som helhet. Avhandlingen antyder om en 

mer positiv bild i Norden med en majoritet av fonder som genererar ett positivt 
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värdetillägg. Dock visar resultatet även att de största fonderna genererar mest 

värdetillägg. 

Ett större andel av nordiska fonder är skickliga än på den amerikanska marknaden i 

studien av Barras, Gagliardini & Scaillet (2021), dock den årliga skickligheten är 1,94% 

mindre än på den amerikanska marknaden. Som Ferreira, et al. (2013) förklarar är den 

amerikanska fondmarknaden över fem gånger större än alla andra fonder i hela världen 

vilket kan leda till att den amerikanska fondmarknaden är mer saturerad och därför är 

det svårare att komma på skickliga investeringsidéer. Både stordriftsför- och nackdelar 

uppkommer på den nordiska marknaden. Då skicklighet och skalbarhet inte är 

fastställda kan anledningen till detta vara till exempel en begåvad fondförvaltare, lyckad 

strategi eller snabb informations innehavande. 

För att undersöka påverkan av investeringsstrategier undersöktes även de olika 

grupperingarna. Tidigare forskning har även koncentrerat på de olika strategierna som 

fonder kan följa och hittat skillnader mellan de olika alternativen (Chen, Jagedeesh & 

Wermers, 2000; Kosowski, et al, 2006; Jiang, Yao & Petäjistö, 2007). Det visar sig att 

nordiska fonder är relativt jämna i skicklighet och skalbarhet. Intressant är 

småbolagsfondernas höga beta i korrelation med en hög alfa. Detta innebär att nordiska 

småbolagsfonder exponeras till mer risk än marknaden men lyckas ändå generera mera 

överavkastning. 

Resultatet stöttar aktiva fondförvaltares värdegenererande vilket skulle förklara 

belöningarna som de erhåller för sina tjänster. Genom att välja rätta placeringar kan 

aktiva fonder vinna passiva fonder. Tidigare forskning som stöttar fondernas förmåga 

att skapa överavkastning (Cremers & Petäjistö, 2009; Engström, 2004; Gallefoss et al., 

2015) får stöd av avhandlingens resultat. 55,62% nordiska fonder genererar ett positivt 

alfa, vilket menar att majoriteten av fonder skapar överavkastning för investerare. Detta 

indikerar att majoriteten av nordiska fonder är skickliga, genererar värde och att även 

investerarna gynnas. Carhart (1997) sammankopplar aktiv fondförvaltning med 

agentkostnader då värdet som fonder genererar inte oftast gynnar investerare. 

Avhandlingen antyder i stället om att även investerare gynnas av skickliga 

fondförvaltare.  

Detta innebär att avhandlingen visar en mer positiv bild om den nordiska 

fondmarknaden än i tidigare studier av Christensen (2003; 2005), Asal (2016) samt den 

senare perioden i undersökningen av Flam och Vestman (2017). Dock är 
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undersökningsperioden i ett stort antal av studier som utförts i Norden från slutet av 90-

talet samt början av 00-talet och innehåller en kortare undersökningsperiod. 

Fondmarknaden i de nordiska länderna har sedan detta blivit större och mer sofistikerad 

under de senaste årtionden, vilket kan förklara skillnaderna i resultatet. De korta 

undersökningsperioderna i tidigare studier kan också ha orsakat bias. 

Då dåliga fonder säljer sina tjänster till ovissa investerare uppkommer även fonder som 

genererar ett negativt alfa i stället för att investerare skulle investera i indexfonder 

(Gruber, 1996; Del Guercio and Reuter, 2014). Detta beror på informationsfriktioner för 

att hitta bättre fonder vilket leder till en lägre avkastning för investerare (Roussanov, 

Ruan och Wei, 2021). Även agentkostnadernas uppkomst påverkar den mindre andelen 

fonder som genererar ett positivt alfa jämfört med antalet fonder som genererar ett 

positivt värdetillägg. Detta kan innebära att de fonder som genererar ett negativt alfa tar 

för mycket betalt för sina tjänster, vilket kan leda till agentkostnader för investeraren. 

Även andra typer av agentkostnader kan resultera i att investerare inte gynnas av 

värdegenererandet i alla instanser.  Som Bebchuk, Cohen och Hirst (2017) beskrev kan 

dessa uppkomma på grund av obalans mellan förvaltarnas belöning och riskprofil, 

otillräcklig tävling på marknaden eller att fondförvaltaren prioriterar bolaget före 

kunden. 

8.1 Vidare forskning 

För att erhålla även mer information om den nordiska fondmarknaden, värdetillägget 

samt aktiva fondförvaltarnas värdegenererande generellt bör mer undersökning utföras. 

Först rekommenderas vidare undersökning av den optimala data sampelkonstruktionen. 

I denna avhandling används en uteslutsgräns på 60 observationer för att en fond ska bli 

inkluderad. Detta kan leda till överlevnadsbias då sämre fonder kommer uteslutas. 

Därför bör vidare studier undersöka vad den optimala uteslutningsgränsen är i Norden. 

Utöver detta är det av intresse att undersöka de nordiska länderna skilt. För att ha ett 

tillräckligt stort dataurval för att utföra metoden kan en längre forskningsperiod tänkas. 

Annars kan även olika typer av uteslutningsspecifikationer undersökas för att möjliggöra 

en tillräcklig stor fond sampel för varje land.  

I denna avhandling analyseras inte den optimala värden på värdetillägg vilket Barras, 

Gagliardini & Scaillet (2021) undersöker. Detta på grund av metodens komplexitet i form 

av falsk detekteringsfrekvens. I vidare forskning rekommenderas ett tillägg av detta för 

att erhålla mer information om fonder.  
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Utöver detta undersöker Barras, Gagliardini & Scaillet (2021) även alternativa 

prissättningsmodellernas påverkan på värdetillägget. Då resultatet påverkas av valet av 

faktormodell kan det vara värdefullt att studera skillnaderna mellan dessa även på den 

nordiska fondmarknaden. Forskarna inkluderar även en analys baserat på daglig 

fondavkastning och en analys med en expansion som tillåter analys av förändringar i den 

ekonomiska konditionen. Inga markanta skillnader hittas på den amerikanska 

marknaden genom dessa förändringar. Detta kan även undersökas på den nordiska 

marknaden för att inneha mera information om skillnaderna mellan USA och Norden. 

Den nordiska marknaden kan till exempel ha en starkare påverkan av ekonomiska 

förändringar.  

Den stora andelen av fonder som gynnas av stordriftsfördelar är inte konsistent med 

tidigare forskning inom fonder. Detta kan bero på den nordiska fondmarknadens yngre 

ålder och storlek eller på brus som inte helt elimineras med EIV biasjusteringen. Dock 

en annan motivering av Barras, Gagliardini & Scaillet (2021) att den lineära modellen 

inte är korrekt. Detta kan göras genom att undersöka förändringar i fonders ekonomiska 

miljö för att erhålla information om deras linearitet. Ifall man vill erhålla djupare 

förståelse av den stora andelen fonder som gynnas av dessa stordriftsfördelar på den 

nordiska fondmarknaden kan detta vara av intresse.  
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