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Avhandlingen undersöker hur och i vilken grad olika aktiva förvaltningsstilar påverkar 
prestation bland inhemska aktiefonder. Förvaltningsstilen definieras enligt fondens 
exponering mot systematiska faktorer respektive individuella aktier. Aktiv risk 
fungerar som ombud för faktorexponeringar medan Active Share mäter avvikelser i 
fondens aktieportfölj i förhållande till dess referensindex.  

Urvalet omfattar 58 individuella aktiefonder under perioden 1 januari 2007 till 31 
december 2017. Deskriptiva statistiken visar hur aktivitetsgraden bland fonder 
minskade kraftigt under finanskrisen, och hur krisen gav upphov till en stor mängd 
dolda indexfonder. Fonder som marknadsför sig som aktiva, men som i verkligheten 
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betydande såväl för akademiker som för investerare. Active Share skulle även vara en 
välkommen variabel i debatten mellan aktiv förvaltning och börshandlade fonder, då 
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1 INTRODUKTION 

Värdet av aktiv fondförvaltning har studerats i omfattande grad sedan 1960-talet 

(Sharpe, 1966; Jensen, 1968), och generella konsensus har sedan länge varit att passiva 

indexfonder ger högre avkastning än vad aktivt förvaltade fonder gör, i synnerhet efter 

beaktande av avgifter och kostnader. Trots att flera undersökningar ifrågasatte värdet av 

aktiv förvaltning har efterfrågan för dylika aktiefonder fortsatt öka (Gruber, 1996; 

Petajisto, 2013). Sedan millennieskiftet har en ny trend vittnats på marknaden, där 

passiva indexfonder vuxit explosionsartat på global skala med USA i spetsen. Den totala 

andelen investerat kapital i börshandlade fonder (även ETFs eller Exchange-traded 

Funds) överskred första gången 5 biljoner (tusen miljarder) dollar i januari 2018, 

samtidigt som kapital fortsätter flöda ur aktivt förvaltade aktiefonder (Flood, 2018). Där 

flera marknader vittnat en ökande flykt från aktiv till passiv förvaltning, har inhemska 

aktivt förvaltade aktiefonder trots allt fortsatt växa i skala (Sijoittajatutkimus, 2018). 

Trenden är i kontrast med såväl ekonomisk teori som empirisk evidens, varmed en 

närmare analys på den inhemska fondmarknaden anses aktuell. 

Även om passiva indexfonder har flera fördelar över sina aktiva motparter så är 

konsensus svagare gällande vilka faktorer som bidrar till en framgångsrik fondförvaltare. 

Fondförvaltare skiljer sig både angående graden av aktivitet och investeringsstrategi, och 

differentiering mellan dessa dimensioner har visat sig vara kritisk. Traditionellt har en 

fonds aktivitetsgrad härletts på basis av aktiv risk (engelska: tracking error volatility), 

men detta mått är begränsat och tar främst hänsyn till en dimension av aktivitet. Fama 

(1972) poängterar att avkastningen av aktiefonder baserar sig på två huvudsakliga 

faktorer, nämligen fondförvaltarens förmåga till aktieval (eng. stock picking) och 

marknadstajming (eng. market timing / factor bets). Genom att öka företagsspecifik 

risk, m.a.o. att ta aktiva positioner i aktier som förvaltaren förväntar sig kunna överträffa 

marknaden, bestäms fondens aktieval. Marknadstajming innebär däremot 

tidsvarierande över- och underexponeringar mot diverse systematiska riskfaktorer i 

förhållande till fondens jämförelseindex. Systematiska satsningar mot jämförelseindexet 

kan tas t.ex. genom att variera exponering mot industrier, sektorer av ekonomin, 

tillväxtaktier eller övriga systematiska faktorer. Aktievalet och marknadstajming bidrar 

båda till fondens prestation och riskprofil, men problemet är att aktiv risk inte tar hänsyn 

till aktievalet utan avslöjar närmast systematiska risken genom marknadstajming.  

Cremers och Petajisto (2009) utvecklade måttet för Active Share som ett kompletterande 

mått för fondens aktivitet, för att tillämpas vid sidan om aktiv risk. Active Share är en 



 5 

intuitiv variabel som mäter avvikelserna i fondens aktiebestånd i förhållande till 

jämförelseindexet, och beaktar därmed förvaltarens specifika aktieval. Genom en 

tvådimensionell definition på aktivitet lyckades skribenterna visa att aktivitet de facto är 

ett mått som lyckats förutspå framtida avkastningar bland aktiefonder (Cremers & 

Petajisto, 2009). Senare utvecklingar av studien har bestyrkt uppfattningen om att 

Active Share är en förklarande variabel i fondprestation med såväl statistisk som 

ekonomisk signifikans (Petajisto, 2013). Slutsatsen bestrider dock en bred skara tidigare 

undersökningar (Gruber, 1996; Carhart, 1997; Wermers, 2000), vilket i sig motiverar 

behovet till fortsatt empirisk undersökning kring ämnet. 

1.1 Problemområde 

Är det värt att betala för aktiv förvaltning? Majoriteten av tidigare forskning tyder på att 

svaret är nej då frågan ställs i binomial form. Följdfrågan leder dock ifall det finns 

mervärde i verklig aktiv förvaltning, då vi bortser från dolda indexfonder (Eng. Closet 

indexers) som marknadsför sig som aktiva men där förvaltaren i verkligheten följer 

jämförelseindexet i stor utsträckning. En aktiv förvaltare kan slå fondens 

jämförelseindex endast genom att ta positioner som avviker från jämförelseindexet, 

vilket innebär att dolda indexfonder per definition inte kan slå marknaden efter 

kostnader. Aktiva positioner kan tas antingen genom direkta satsningar på individuella 

aktier, eller genom investeringar i systematiska faktorer (faktorinvesteringar). 

Differentiering mellan dessa två kvantitativa dimensioner tillåter oss att analysera den 

finska fondmarknaden från ett nytt insiktsfullt perspektiv. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att identifiera ifall och i vilken mån olika grader och 

typer av aktivitet bidrar till prestation bland finska aktivt förvaltade aktiefonder.  

1.3 Kontribution 

Genom att tillämpa en flerdimensionell definition på aktivitet bidrar denna studie till 

pågående debatten om aktivt förvaltade aktiefonder tillför mervärde. Deskriptiva 

statistiken om aktivitetsgraden bland finska fonder är även intressant i sig, då 

internationell evidens har visat en betydande ökning i dolda indexfonder under de 

senaste decennierna (Petajisto, 2013). Den relativt nya infallsvinkeln med Active Share 

har till skribentens vetskap inte tidigare tillämpats på en motsvarande studie i Finland. 

Därmed bidrar studien även med viktig insikt i prestationsskillnader bland olika typer 

av aktiva fonder, vilket är av intresse för såväl akademiker som investerare. Petajisto 
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(2013) visade att dolda indexfonder utgjorde en tredjedel av USA:s aktiefonder som 

marknadsförde sig som aktiva. Efterfrågan för aktiefonder i Finland har slagit rekord 

fem år i rad, vilket gör frågan angående förekomsten av dolda indexfonder synnerligen 

aktuell i Finland (Sijoittajatutkimus, 2018). 

Figur 1 Investerat kapital i inhemska investeringsfonder (aktie-, ränte- och blandfonder) 
(Sijoitustutkimus, 2018) 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till aktivt förvaltade aktiefonder noterade på den finska 

marknaden, som investerar huvudsakligen i nordiska aktier. Undersökningen omfattar 

tidsperioden mellan 1 januari 2007 och 31 december 2017. Passiva indexfonder ingår 

inte i undersökningen. Aktiefonder med flera andelsklasser begränsas till tillväxtandelar 

riktade till privata investerare. 

1.5 Avhandlingens fortsatta upplägg 

Avsnitt 2 presenterar diverse fondstrukturer med fokus på inhemska aktiefonder. 

Avsnittet analyserar orsaker till fondmarknadens historiska tillväxt och diskuterar 

förekomsten av börshandlade fonder, samt ger läsaren en övergriplig förståelse om 

finska fondmarknaden. Avhandlingen fortsätter med teoretiska referensramen, där 

avsnitt 3 presenterar hypotesen om effektiva marknader och följs av agentteorin i avsnitt 

4. Respektive teoriram anknyts vidare till avhandlingen genom analys av deras 

implikationer till aktiv fondförvaltning. Avsnitt 5 presenterar relevant tidigare forskning 
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till ämnet, med fokus på Cremers och Petajisto (2009) och Petajisto (2013) vars metoder 

är starkast kopplade till denna avhandling. Själva metoden presenteras i detalj i avsnitt 

6, inklusive kategoriseringen av aktiva förvaltningsstilar. Avsnitt 7 fortsätter med 

genomgång av data och sampling, tillsammans med presentation av undersökningens 

modellvariabler och deskriptiv statistik. Avsnitt 7 presenterar även utvecklingen av 

Active Share i urvalet över tid, vilket omfattar analys av orsaker till variationer i graden 

av aktiv förvaltning. Avsnitt 8 presenterar och diskuterar resultaten i avhandlingens 

empiriska del. Avsnitt 9 sammanfattar avhandlingen inom ramen av hypoteserna och 

tidigare forskning, tillsammans med en kritisk diskussion av undersökningen och 

rekommendationer till fortsatt forskning.  
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2 AKTIEFONDER 

Grundläggande reglering av inhemska fondmarknaden bestäms i Lagen om 

placeringsfonder (48/1999) och Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

(162/2014). Lagstiftningen identifierar tre huvudsakliga fondkategorier, nämligen 

placeringsfonder, specialplaceringsfonder och alternativa investeringsfonder. Lagen om 

placeringsfonder fastställer vilka objekt placeringsfonderna får placera i och hur 

tillgångarna ska fördelas på olika placeringsobjekt. Praktiska skiljaktigheten mellan 

placerings- och specialplaceringsfonder utgörs av riskspridningsprincipen, som innebär 

att en vanlig placeringsfond måste sprida sina placeringar på minst 16 olika objekt. 

Specialinvesteringsfonder är inte tvungna att följa riskspridningsprincipen, och antalet 

placeringsobjekt får därmed vara färre än 16. Alternativa investeringsfonder får däremot 

investera i nästan vad som helst och deras investeringsverksamhet är inte heller reglerad. 

(Finansinspektionen, 2014) 

Placeringsfonder (även specialplaceringsfonder) indelas ytterligare i aktiefonder, 

räntefonder och blandfonder enligt fondens investeringsobjekt. Aktiefonder investerar i 

regel i aktier, genom direkta placeringar och/eller genom derivat. Räntefonder 

investerar i räntebärande objekt antingen som korta, medellånga och/eller långa 

räntefonder, beroende på värdepapperens löptid. Utav räntefonderna erbjuder 

penningmarknadsfonderna generellt den lägsta riskprofilen genom investeringar i 

kortfristiga obligationer, medan långa räntefonder eftersträvar högre avkastning genom 

placeringar i långfristiga obligationer. Blandfonder innehåller såväl aktier som 

obligationer, med vikter i respektive investeringsobjekt som fastställs i fondens stadgar. 

(Finansinspektionen, 2014)  

Aktiefonder delar generella egenskaperna av diverse placeringsfonder, men har på grund 

av investeringsobjektens natur en högre förväntad avkastning och riskprofil än ränte- 

och blandfonder. Eftersom avhandlingens fokus ligger på aktiefonder, beskrivs dessa 

närmare i avsnittets resterande del. 

2.1 Fördelar med aktiefonder 

Aktiefonder sammanslår kapital av individuella investerare genom att sälja andelar i 

fonden och investera intäkterna i värdepapper. Denna transformation av tillgångar, där 

andelar utfärdas i små valörer för att köpa stora block av värdepapper, tillåter fonder att 

utnyttja skalfördelar och bilda diversifierade portföljer av värdepapper. Genom fonder 

kan små investerare således ta vara på lägre transaktionskostnader vid anskaffning av 
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värdepapper, och bygga en lägre riskprofil på sina investeringsportföljer genom 

kostnadseffektiv diversifiering som inte tillåts av direkta aktieplaceringar. 

Aktiefondernas globala tillväxt kan hänföras till fem huvudsakliga fördelar som drivit 

populariteten bland privata investerare. (Mishkin & Eakins, 2016)  

Likviditetsförmedling grundar sig på fonders likvida natur, där investeraren lätt och 

kostnadseffektivt kan sälja sina placeringar i fonden. Transaktionskostnaderna är låga 

på grund av transformationen av underliggande värdepapper till mindre fondandelar, 

samt den färdigt diversifierade fondportföljen och sammanhängande skalfördelar.  

Värdeförmedling ger småinvesterare möjlighet att investera i värdepapper som utan 

fonden inte hade varit tillgängliga. För aktiefonder handlar detta ofta om aktier listade 

på utländska börser, medan underliggande tillgångar i penningmarknadsfonder ofta 

tecknas på för stora enskilda summor för direkt ägande bland småinvesterare.  

Diversifiering bygger på de tidigare egenskaperna och är en av de viktigaste fördelarna 

med aktiefonder. Fondandelarna är färdigt diversifierade tillgångar, och investeraren 

kan välja fonder som bäst tillämpar sig dennes riskpreferens med hänsyn till 

portföljallokeringen. Fonder ger även tillgång till globala aktiemarknader, vilket 

möjliggör en bredare riskspridning bland industrier och länder och därmed även en lägre 

systematisk riskprofil för investeringsportföljen.1 I USA stod andelen fondinvesteringar 

i världsaktiefonder vid 1.3 biljoner år 2017, jämfört med 3.9 biljoner i aktiefonder med 

nationellt fokus (Collins et al., 2018).  

Avsevärda kostnadsfördelar tillfaller även fondinvesterare eftersom de deltar i fondens 

skalfördelar. Institutionella investerare betalar avsevärt lägre transaktionskostnader 

(per omsatt enhet) än vad individuella investerare gör, mycket tack vare de stora 

blocktransaktionerna som genomförs.  

Expertis har historiskt sett varit en viktig drivkraft och ett försäljningsargument för 

aktiefonder, då investeraren genom fondstrukturen kan delegera beslutsfattandet och 

portföljförvaltningen åt en professionell fondförvaltare. Trots empiriska 

undersökningars evidens om indexfonders relativa överprestation, och finansteorins 

implikation om effektiva marknader, kvarstår aktivt förvaltade aktiefonder som 

efterfrågade finansiella produkter bland småinvesterare. Aktivt förvaltade fonder tar 

dock signifikant större förvaltningsarvoden än indexfonder, och internationella 

                                                      
1 Vid investeringar i utländska företag måste även eventuell valutarisk beaktas. 
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fondmarknaden har under senaste åren vittnat ett signifikant kapitalflöde från aktivt 

förvaltade fonder till passiva alternativ (Flood, 2018).  

2.2 Stukturen av aktiefonder 

Aktiefonder kan struktureras antingen som stängda eller öppna fonder. En stängd fond 

utfärdar ett fast antal icke-inlösbara aktier vid en börsintroduktion, och handlas sedan 

på börsen. Fondens aktiekurs reflekterar underliggande tillgångarnas marknadsvärde, 

men kan även avvika från substansvärdet på basis av marknadens uppfattning av 

fondförvaltarens kunnighet att välja rätt placeringar (Mishkin & Eakins, 2016).  

Öppna placeringsfonder består av andelar som kan säljas eller köpas dagligen till 

fondandelens substansvärde (även net asset value, NAV). Denna egenskap har två 

huvudsakliga fördelar över stängda strukturen, vilket lett till att majoriteten av världens 

aktiefonder idag är strukturerade som öppna fonder (Rochelle & Saenz, 2016). För det 

första är öppna fonder väldigt likvida, eftersom strukturen garanterar återköp (och 

utfärdande) av fondandelar till deras substansvärde. Betydelsen av 

likviditetsförmedlingen är en av de fundamentala egenskaperna bakom aktiefondernas 

popularitet, såsom diskuterats under föregående avsnitt. En ytterligare fördel av öppna 

fonder är att de har en i praktiken oändlig tillväxtpotential, eftersom ökad efterfrågan 

alltid kan mättas av utfärdandet av nya fondandelar till substansvärdet.  

Öppna fondstrukturen har minsann möjliggjort den explosionsartade tillväxten av 

förvaltat kapital bland fonder på global skala. Totala substansvärdet av öppna reglerade 

placeringsfonder överskred 49 biljoner dollar i slutet av 2017, varav 44% (21,8 biljoner) 

förvaltades av aktiefonder.2 Detta motsvarar en fördubbling av globala tillgångar i såväl 

aktiefonder som övriga placeringsfonder på tio års tid. (Collins et al., 2018) 

Den öppna fondstrukturen och kraftigt ökande efterfrågan på fondandelar har även 

möjliggjort tillväxten av passiva indexfonder, som expanderat kraftigt under senaste 

decennier och utsatt aktiva fondförvaltare för stark konkurrens. Indexfonder utgör 

lågkostnadsalternativ till öppna aktiefonder, som är både lätta att skala och som kräver 

obetydlig professionell förvaltning.  

                                                      
2 Inklusive passiva indexfonder (ETFs). 
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2.3 Börshandlade fonder 

Där aktivt förvaltade aktiefonder strävar efter att slå ett givet referensindex, är syftet av 

börshandlade fonder (även ETFs eller Exchange-traded Funds) att spåra utvecklingen av 

själva referensindexet möjligast noggrant. Strukturen av börshandlade fonder motsvarar 

generellt den av öppna aktiefonder, med skillnaden att de är böstlistade och kan därmed 

handlas på börsen under dagens lopp (Finansinspektionen, 2015). En börshandlad fond 

kräver en utnämnd mäklare som fungerar som marknadsgarant. Mäklaren löser in eller 

skapar nya andelar i fonden, och ställer börsens köp- respektive säljkurs på basis av 

fondens gällande substansvärde (NAV), som definieras av de underliggande 

tillgångarnas aktiekurser (Shreck & Antoniewicz, 2012). Fondinnehavet är transparent 

eftersom portföljinnehavet anges i slutet av varje börsdag. Främsta fördelarna av 

börshandlade fonder ligger i låga arvoden som passiv förvaltning medför, samt höga 

likviditeten och transparensen som marknadsgaranterna bidrar till (Deville, 2008).  

Börshandlade fonder förvaltade 3,4 biljoner dollar globalt i slutet av 2016, jämfört med 

566 miljarder tio år innan (Statista, 2018), vilket motsvarar en 25% genomsnittlig årlig 

tillväxt. Börshandlade fonder representerade år 2016 ca 22 % av globalt förvaltat kapital 

i placeringsfonder, och förväntas förvalta majoriteten av tillgångarna vid 2027 (EY, 

2017). De överlägset största fonderna är redan idag indexfonder, tack vare deras lätta 

skalbarhet, diversifierade natur och attraktiva kostnadsprofil (MarketWatch, 2018). 

Prognoser om fortsatta framtida tillväxttakter på börshandlade fonder bygger på 

empiriska evidensen om överprestation i förhållande till aktivt förvaltade fonder (EY, 

2018), varmed systematisk, multidimensionell forskning kring aktiv förvaltning är 

synnerligen aktuell. Indexfonder utvecklas ständigt med tillämpning av ekonometriska 

modeller och alltmer sofistikerade algoritmer, som även drivit förekomsten av 

indexfonder med ”smart beta”, som tar hänsyn till flera systematiska faktorer och 

anpassar sig dynamiskt till marknadens utveckling (Kahn & Lemmon, 2016). Förmågan 

av passiva indexportföljer att allt bättre exploatera ”dold alfa” som gömmer sig bakom 

faktorer som inte fångas av traditionella (statiska) faktormodeller har flera implikationer 

till aktiva fondförvaltare. Med hänsyn till finanstekniska utvecklingen av börshandlade 

fonder är Active Share ett synnerligen intressant mått. Active Share är en kvantifierbar 

variabel som förklaras av kvalitativa egenskaper bland fondförvaltare, och som således 

inte går att replikera direkt i algoritmiska modeller. En passiv investeringsstrategi kan 

visserligen utnyttja faktorn genom exponering mot fonder definierade av optimal Active 
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Share, men underliggande, fondspecifika investeringsbeslut torde vara idiosynkratiska 

från ekonometrisk synvinkel. 

2.4 Finska fondmarknaden  

I Finland har mängden investerat kapital i placeringsfonder ökat årligen sedan 1995, 

med undantag av 2008 (finanskrisen) och 2011 (Eurokrisen). I december 2017 var totala 

fondkapitalet i Finland 116,2 miljarder euro, vilket motsvarar en ca 100 % tillväxt under 

fem år. Såväl aktie- som ränte- och blandfonder har vuxit i skala under senaste åren. Vid 

slutet av 2017 var 44 miljarder euro investerat i inhemska aktiefonder, 32 miljarder i 

långfristiga räntefonder, 14 miljarder i kortfristiga räntefonder och 23 miljarder i 

blandfonder. (Suomen Sijoitustutkimus, 12/2017)  

Inhemska investeringar i utländska fonder har överskridit inhemska investeringar i 

inhemska fonder sedan 2011. År 2017 var nettoinvesteringar i finskregistrerade fonder 

7,6 miljarder euro, varav 3,3 miljarder utgjordes av finländska investerare. Däremot var 

finländska investerares nettoinvesteringar i utländska fonder 8,2 miljarder euro under 

2017, varav 4,7 miljarder utgjordes av arbetspensionsanstalter och 2,7 miljarder av 

fondandelsfonder. (Finlands Bank, 2018) 

Figur 2 Fördelning av fondtillgångar i Finland (Suomen Sijoitustutkimus, 12/2017) 

 

Pensionsfonder är en av de främsta investerarna i såväl utländska som inhemska aktier. 

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av 2017 
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till 199,9 miljarder euro (2016: 188,6 miljarder)3, jämfört med finländska hushållens 

direkta fondinvesteringar år 2016 om 21,8 miljarder euro (Statistikcentralen, 2017). Av 

pensionstillgångar utgjorde aktie- och aktiefondplaceringar 105,8 miljarder euro, varav 

17,2 miljarder var investerat i inhemska aktier och finskregistrerade aktiefonder. 

Inhemska aktie- och aktiefondplaceringar har ökat med enbart 2,2 miljarder euro sedan 

2010, medan motsvarande investeringar i länder utanför euroområdet har ökat från 36 

miljarder till 72,5 miljarder sedan 2010. (Tela, 2018) 

 

 

                                                      
3 Innefattar samtliga arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd. 
Värdet av fonderna för det kollektiva tilläggspensionsskyddet, som förvaltas av pensionsstiftelserna och 
-kassorna, innefattas inte. I slutet av 2017 uppgick deras värde till cirka 4,3 miljarder euro (Halonen, 
2018).  
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3 HYPOTESEN OM EFFEKTIVA MARKNADER 

Hypotesen om effektiva marknader (EMH) utvecklades av Eugene Fama (1970), som 

argumenterade för att aktiepriser reflekterar all tillgänglig information och att aktier 

således alltid är korrekt värderade. Direkta konsekvensen av hypotesen är att det är 

omöjligt att konsekvent överträffa marknaden eftersom marknadspriser enbart reagerar 

till ny, oväntad information. EMH har synnerligen breda implikationer på aktiv 

fondförvaltning, vilken enligt hypotesens starkare former är en värdelös aktivitet då 

passiva indexfonder med lägre förvaltningskostnad finns att tillgå. Fama (1970) 

presenterade tre olika former av effektiva marknader, nämligen svaga, medelstarka, och 

starka formen av effektivitet.  

I dess svaga form föreslår EMH att framtida priser inte kan förutspås med hjälp av 

historiska priser eller övrig förfluten information. Svaga formen motsätter sig därmed 

teknisk analys som ett medel att nå överavkastningar. Medelstarka formen hävdar 

däremot att varken teknisk eller fundamental analys är möjlig, vilket innebär att priser 

omedelbart reagerar till all ny offentliggjord information. Informationen i fråga kan även 

vara svårtolkad med begränsad offentlig tillgänglighet. Denna förutsättning stryks i 

starka formen, där aktiepriser reflekterar all publik och privat information, och ingen 

kan konsekvent tjäna överavkastningar.  

Även om likvida aktiemarknader generellt anses effektiva, förblir frågan om graden av 

effektivitet och vilken av EMHs former som bäst återspeglar verkligheten. Ett orimligt 

påstående är dock att all information skulle vara publikt, eftersom vi i sådana fall inte 

skulle behöva närvarande insider trading lagar. Däremot kan lagstiftningen 

argumenteras vara huvudsakliga hindret för effektiva marknader, eftersom finansiella 

incitament att handla med insiderinformation är mycket starka.  

Givet att lagstiftningen hindrar EMH att accepteras i dess fullständiga form, blir frågan 

då huruvida den svaga eller medelstarka formen bättre representerar verkligheten, eller 

ifall beteendevetenskapliga faktorer eventuellt är så framträdande att marknader inte är 

effektiva ens i dess svaga form. Kanske starkaste motargumentet till EMH härstammar 

från momentumeffekten som identifierades av Jegadeesh och Titman (1993). Deras 

studie visade att aktier som presterat bättre än marknaden de tidigare 3 till 12 

månaderna tenderar att fortsätta överprestera de kommande 3 till 12 månaderna. 

Anomalin hänförs till människans psykologiska egenskap att hålla fast i vinnare och sälja 

förlorare, och omfattande empirisk evidens från ett flertal nationella aktiemarknader 
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både för och emot momentumeffekten har sedan dess lagts fram (Haugen och Baker, 

1996; Rouwenhorst, 1999). Ett flertal andra strategier som möjliggjort systematiska 

överavkastningar via teknisk analys har även identifierats. Dessa inkluderar bl.a. relativ 

överprestation av mindre företag över större företag (Banz, 1981) och värdeaktier över 

tillväxtaktier (Rosenberg et al., 1985).  

Då de ovannämnda faktorer kombineras med CAPM –betat återstår Carharts (1997) 

fyrfaktormodell4, vars alfa är bland de vanligaste prestationsmåtten vid forskning av 

fondprestation (Cremers & Petajisto, 2009; Kacperczyk et al., 2005; Petajisto, 2013). 

Carhart (1997) visade även empiriskt att då dessa faktorer kontrolleras för, så kvarstår 

inga bevis om systematisk överavkastning ens bland de bästa fondförvaltarna.  

3.1 Implikationer till fondmarknaden 

EMH och debatten kring dess validitet har indirekt gett upphov till talrika studier om 

mervärdet av aktiv fondförvaltning. Orsaken är att aktiv förvaltning utgör ett perfekt 

måttstock för investerarens förmåga att ”slå marknaden”, som representeras av ett 

jämförelseindex och/eller en faktormodell. Fonder som består enbart av aktier och inte 

tillämpar belåning är dessutom direkt jämförbara med de underliggande 

indexportföljerna eller faktormodellerna. Majoriteten av akademiker varken förkastar 

eller godtar EMH i sin helhet, och då återstår viktiga frågan huruvida och i vilken grad 

den svaga eller medelstarka formen går att acceptera.  

Inom ramen av denna avhandling behandlas dock helhetsvaliditeten av EMH. Då fonder 

kategoriserats på basis av förvaltarens aktivitetsgrad, med referenspunkterna Active 

Share och aktiv risk, har de mest aktiva förvaltarna både presterat bättre än 

jämförelseindexet och producerat överavkastning enligt fyrfaktormodellen (Petajisto, 

2013). Det är av stor betydelse eftersom litteraturen som beaktar aktivitetsgraden bland 

förvaltare är snäv, och ifall verkligt aktiv förvaltning medför mervärde för investerarna 

skulle slutsatsen vara signifikant motbevis till EMHs propositioner.  

 

                                                      
4 Modellen definieras som 𝑟𝑖𝑡 =∝𝑖𝑇+ 𝛽𝑖𝑇𝑅𝑀𝑅𝐹𝑡 + 𝑠𝑖𝑇𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝑡𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑝𝑖𝑇𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, där 𝑅𝑀𝑅𝐹 
är marknadens avkastning över den riskfria räntan, 𝑆𝑀𝐵 är skillnaden i avkastning mellan små och stora 
bolag, och HML är skillnaden i avkastningen mellan bolag med högt och lågt bokvärde av eget kapital i 
förhållande till marknadsvärde (BE/ME). 𝑃𝑅1𝑌𝑅 fångar momentumeffekten genom en 
självfinansierande portfölj som är lång i aktier med positiv 12-månadsavkastning och kort i aktier med 
negativ 12-månadsavkastning. 
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4 AGENTTEORIN 

Agentteorin är grenen av finansiell ekonomi som studerar intressekonflikten mellan 

personer med motstridiga intressen i en given tillgång. Problemet som uppstår med 

separation av ägande och kontroll lyftes fram redan under 1700-talet av Adam Smith: 

om marknaderna fungerar bäst då alla driver sina egna intressen, vad är det som 

förhindrar en företagsledare att driva sitt eget intresse framöver ägarnas intressen? 

(Smith, 1776). I kölvattnet av den stora depressionen lyfte Berle och Means (1932) fram 

nya aspekter av det gamla problemet, och hävdade att den ökade förekomsten av 

professionella förvaltare hade gett företagsledare de facto makten att missbruka 

aktieägarnas tillgångar. De argumenterade att styrelsen var ineffektiv i sin uppgift att 

utföra kontroll över ledningen, och att ökad lagstiftning därför var nödvändig för att 

försäkra aktieägarnas intressen från ledningens missbruk. Även om Berle och Means 

(1932) gav upphov till såväl akademisk som politisk debatt kring företagsstyrning, blev 

termerna agentteori och klient-agent-problemet introducerade först på 1970-talet 

(Jensen och Meckling, 1976). Agentteorin har sedan dess vuxit till en central del i bl.a. 

företagsstyrning och optimala kompensationssystem (Holmström & Milgrom, 1991; 

Bonazzi & Islam, 2007; Daily et al., 2003).  

4.1 Implikationer till fondförvaltning 

Intressekonflikten som uppstår i samband med aktiv fondförvaltning är intuitiv. 

Fondernas andelsägare söker höga riskjusterade avkastningar till låga kostnader, medan 

förvaltaren föredrar att maximera fondens tillgångar och därmed de associerade 

förvaltningsarvodena. Till skillnad från börshandlade företag, där ledningen utsätts för 

ständig övervakning från såväl marknaden som interna styrningsorgan, möter 

fondförvaltarna sällan motsvarande extern press och övervakning, och fondernas 

styrelser tenderar att vara passiva (Chen et al., 2007). Flera trender som härstammar 

från agentproblem har identifierats bland aktivt förvaltade fonder; Chevalier och Ellison 

(1997) visade att fonder som presterat bäst under året tenderar öka sitt risktagande, 

vilket hänvisades till förvaltarens incitament att toppa rankinglistorna som bidrar till 

kapitalinflöde under påföljande period. De visade även att effekten var som starkast 

under fjärde kvartalet, och att äldre fonder generellt är mindre riskbenägna än yngre 

fonder. Sirri och Tufano (1998) fann att förhållandet mellan prestation och 

kapitalinflöde är konvext. Vid höga avkastningar växer fondens tillgångar och 

omsättningen ökar, men ifall avkastningen är mycket låg relativt till konkurrenter är 
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kapitalutflöde och förlorade omsättningen ringa. Förvaltarens avkastning påminner 

således om en köpoption där investerarna bär majoriteten av negativa risken.  

Ett vanligt sätt att bekämpa agenturproblem och minimera relaterade kostnader är att 

bättre anpassa incitamenten mellan klienten och agenten. Inom ramen av fondbolag och 

-investerare utgör prestationsavgifter till förvaltaren ett typexempel på dylik 

verksamhet. Prestationsavgifter bestäms vanligtvis på basis av fondens överavkastning i 

förhållande till ett jämförelseindex, vilket ökar förvaltarens incitament till förbättrad 

prestation. Problemet är dock att den stora majoriteten av fonder i Europa tillämpar 

prestationsavgifter med enbart positiv risk, där fondförvaltaren belönas vid 

överprestation men straffas inte vid underprestation (Morris, 2009).5 En dylik försäkrad 

belöningsstruktur ökar delvis risken till moral hasard i form av överdrivet risktagande 

(Stracca, 2006).  

 

                                                      
5 I USA krävs fonder med prestationsavgift att tillämpa en symmetrisk belöningsprofil som även 
bestraffar underprestation (eng. fulcrum fee) sedan Investment Company Amendments Act år 1970. 
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5 LITTERATURGENOMGÅNG 

Mervärdet av aktiv fondförvaltning är ett av de mest forskade ämnen inom finansiell 

ekonomi. Konsensus bland akademiker har sedan länge varit att aktiv förvaltning i 

genomsnitt inte avkastar bättre än passiva indexfonder (Jensen, 1968; Sharpe, 1991; 

Wermers, 2000; French, 2008). Kacperczyk och Seru (2007) analyserade hur 

fondförvaltare reagerar till analytikers rekommendationer i förhållande till marknaden, 

och påvisade att skickliga förvaltare är mindre känsliga till förändringar i information än 

allmänheten. De argumenterar att undersökningen stöder antagandet att vissa förvaltare 

är mer skickliga än andra. Tesen om viss grad av aktieselektionsförmåga stöds bl.a. av 

Cohen et al. (2010), som finner att aktier med största övervikten i fondportföljen i 

förhållande till jämförelseindex har påvisat signifikant överavkastning i USA mellan 1991 

och 2005.   

Akademiker observerar dock att diverse kvantitativa och kvalitativa variabler påverkar 

prestationen bland aktiva fondförvaltare. Under 2000-talet har ett antal olika metoder 

för hur graden av aktiv förvaltning påverkar avkastning introducerats och utvecklats, 

men få enhetliga variabler har godtagits systematiskt i undersökningar. En orsak till 

detta är att metoderna och dataurval tenderar att vara komplexa och svåra att återskapa.  

Ett allmänt godtaget, traditionellt risk- och aktivitetsmått bland aktiefonder är aktiv risk 

(eng. tracking error). Aktiv risk mäter systematiska avvikelser i fondens riskprofil i 

förhållande till underliggande jämförelseindex. Wermers (2003) kontrollerade för aktiv 

risk i sin studie om fonder i USA under tidsperioden 1975-1994, och kom fram till att 

fonder med högre aktiv risk (dvs. systematiskt avvikande avkastningsavvikelser från 

jämförelseindex) lyckats avkasta signifikant bättre än sina jämförelseindex både före och 

efter kostnader. I enlighet med tidigare studier påvisade även Wermers (2003) att 

fonderna i genomsnitt underpresterat sitt jämförelseindex då aktiv risk inte kontrolleras 

för. Wermers (2000) observerar även att fonder med hög omsättning avkastat 

signifikant bättre än fonder med låg omsättning. Chen och Pennacchi (2009) och Huang 

et al. (2011) argumenterar för att fonder tar på sig större aktiv risk då prestationen varit 

sämre eftersom de har ett ökat incentiv till risktagande, vilket de även påvisar empiriskt. 

Detta följer även moral hasard -argumentet inom agenturteorins ramverk. 

Följande underavsnitt ser närmare på framträdande studier med fokus på förhållandet 

mellan graden av aktiv förvaltning och prestation. Ingen av tidigare studierna har 

fokuserat exklusivt på den nordiska marknaden i likhet med denna avhandling, men med 
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hänsyn till metoden är Cremers och Petajisto (2009) och Petajisto (2013) de mest 

relevanta studierna.  

5.1 Cremers & Petajisto (2009) 

Variabeln Active Share introducerades först i arbetspappret av Cremers och Petajisto 

(2006a), som sedan tillämpades vid publiceringen av deras omfattande empiriska 

undersökning ”How active is Your Mutual Fund Manager? A New Measure that Predicts 

Performance”. Cremers och Petajisto (2009) tillämpar ett dataurval på 2,647 

aktiefonder6 i USA mellan åren 1980 och 2003, med huvudsakliga syftet att studera hur 

graden av aktivitet påverkar fondprestation. Beståndsdelarna av fonderna och deras 19 

respektive jämförelseindex observeras månatligen, liksom dess avkastningar. 

Avkastningarna är efter alla kostnader, exklusive eventuella tidsbundna inträdes- och 

överlåtelseavgifter.  

Active Share definieras som andelen av fondens aktieinnehav som avviker från 

underliggande jämförelseindexet.7 Skribenterna räknar Active Share med månatlig 

observationsfrekvens. Aktiv risk observeras även månatligen, med hjälp av dagliga 

avkastningar över föregående sexmånadsperiod. Studien tillämpar en aningen 

modifierad definition på aktiv risk, uträknat som volatiliteten i feltermen av regressionen 

av fondens avkastning över jämförelseindexet.8  

Syftet med studien är att undersöka om Active Share som ytterligare förklarande variabel 

bidrar till att förklara variationer i prestation bland aktivt förvaltade aktiefonder. 

Undersökningen tillämpar två huvudsakliga panelregressioner, tillsammans med ett 

antal individuella t-test för att fastställa resultaten. Första regressionen förklarar Active 

Share med hjälp av konventionella oberoende variabler, nämligen omsättning, 

totalkostnadskvot, tillgångar, föregående perioders inflöden, fondens ålder, förvaltarens 

ämbetstid, samt fördröjda avkastningar på fond- och indexnivå. Då alla ovannämnda 

variabler kontrollerats för är modellens förklaringsgrad 32%, varmed skribenterna 

hävdar att Active Share är en ny dimension som inte går att förklara med hjälp av övriga 

variabler.  

                                                      
6 Som aktiefond klassas fonder vars tillgångar består av minst 80 % aktieinvesteringar. Fonder med 
tillgångar under $10 miljoner utesluts även från urvalet. 
7 För själva ekvationen, se avsnitt 7.2.2. 
8 𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑, 𝑡 − 𝑅𝑓, 𝑡 = 𝛼𝑓𝑢𝑛𝑑 + 𝛽𝑓𝑢𝑛𝑑(𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥, 𝑡 − 𝑅𝑓, 𝑡) + 𝜀𝑓𝑢𝑛𝑑, 𝑡, där Tracking Error = 𝑆𝑡𝑑𝑒𝑣[𝜀𝑓𝑢𝑛𝑑, 𝑡]. 
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Panelregressionen som mäter fondens prestanda tillämpar samma oberoende variabler 

som ovan men fördröjda med ett år, inklusive Active Share, med nettoöveravkastning 

och referensjusterad alfa9 som beroende variabler. Resultatet är en statistiskt och 

ekonomiskt signifikant Active Share -variabel mellan 4,50% och 7,22%, beroende på 

specificeringen av kontrollvariablerna. Resultatet medför, ceteris paribus, att en 30% 

ökning i Active Share innebär en upp till 1.49% ökning i fondens nettoöveravkastning, 

och upp till 2.17% ökning i fyrfaktoralfa. Resultatet anger även en statistiskt signifikant, 

marginellt negativ effekt av aktiv risk. Fonder med Active Share under 60%, 

klassificerade som ”dolda indexfonder”, presterade signifikant sämre än både verkligt 

aktiva fonder och rena indexfonder. 

Cremers och Petajisto (2009) tangerar även den tvådimensionella definitionen på 

aktivitet som senare utvecklades av Petajisto (2013). Deras kategoriserade test delar 

fonderna i respektive Active Share och aktiv risk -kvintil, resulterandes i en 5x5 -matris 

av 25 grupper. Resultaten tyder de facto på ett negativt förhållande mellan Active Share 

och prestation för såväl låga som höga värden av aktiv risk. Dock är så gott som alla 

resultat icke-signifikanta, och skribenterna hävdar att resultaten är dels tvetydiga. 

Petajisto (2013) utvecklade sedermera undersökningen och kategoriseringen av aktiv 

förvaltning i en uppföljningsartikel, som beskrivs i detalj nedan och som även tillämpas 

i denna avhandling.  

  

                                                      
9 Prestationsmåttet är alfa räknat med Carharts (1997) fyrfaktormodell över riskfria räntan. 
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Figur 3 Förhållandet mellan Active Share och tracking error (Cremers & Petajisto, 2009) 

 

 

 

5.2 Petajisto (2013) 

Metoden i denna avhandling är närmast relaterad till studien ”Active Share and Mutual 

Fund Performance” av Petajisto (2013). Studien bygger till stor del på metoden och datan 

i Cremers och Petajisto (2009), men tidsperioden är utökad från 1980 fram till 2009, 

vilket innebar att sampelurvalet även växte till att omfatta totalt 2,740 individuella 

aktiefonder i USA. Skalningen gjordes i de flesta aspekter med motsvarande kriterier 

som i Cremers och Petajisto (2009), med vissa undantag. Där som Cremers och Petajisto 

(2009) bestämde jämförelseindexet som det index som producerade det lägsta värdet på 

Active Share, tilldelade Petajisto (2013) jämförelseindexet som förvaltaren angett i 

ursprungliga fondprospektet enligt Morningstars databas.10 Ifall jämförelseindexet inte 

fanns tillgängligt, tilldelade Morningstar istället indexet som minimerade Active Share. 

Dessutom tillämpas konventionella definitionen på aktiv risk, beräknat som 

standardavvikelsen i fondens avkastning i förhållande till jämförelseindexet.11  

Petajisto (2013) tillämpar motsvarande metod som Cremers och Petajisto (2009), där 

fonderna först kategoriseras enligt Active Share, och sedan enligt aktiv risk. Fonder med 

                                                      
10 Informationen var inte tillgänglig via Morningstar då Cremers och Petajisto (2009) genomförde 
ursprungliga undersökningen.  
11 Aktiv risk = stdev[Rfund, t − Rindex, t] 
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genomsnittligt Active Share under 60% över tidsperioden klassas som dolda indexfonder 

(eng. closet indexers). En avvikelse i förhållande till den tidigare kategoriseringen utgörs 

av kondensering av 5x5-matrisen till fem individuella grupper. Petjisto (2013) 

klassificerar fonder som ligger i högsta aktiv risk -kvintilen som factor bets på grund av 

deras unika kombination av hög systematisk riskprofil (i förhållande till systematiska, 

tidsbundna faktorer), men lägre aktiva positioner i individuella aktier. Fonder med 

högsta aktiv risk är därmed alltid factor bets, förutom fonder som faller i högsta kvintilen 

för både Active Share och aktiv risk. Dessa fonder kombinerar hög volatilitet i 

förhållande till jämförelseindexet (aktiv risk) och koncentrerade positioner i individuella 

aktier (Active Share) och benämns concentrated stock picks. Fonder med lägre 

varierande systematisk riskprofil men högre Active Share benämns diversified stock 

picks. Resterande fonderna benämns moderately active i och med att de varken hör till 

kategorier med hög eller låg aktiv risk eller Active Share. Genom denna kategorisering 

kondenseras 5x5 – matrisen till fem grupper, vilket kan illustreras grafiskt av Figur 312: 

Petajisto (2013) tillämpar två huvudsakliga metoder för att undersöka variationen i 

ovannämnda fonderkategoriers prestation. Först estimeras genomsnittliga månatliga 

avkastningar före och efter kostnader för respektive kategori över tidsperioden 1990 – 

2009. Som definition för avkastning använder Petajisto (2013) både överavkastningen i 

förhållande till jämförelseindexet (även referensjusterad avkastning), samt alfa efter 

Carharts (1997) fyrfaktormodell, för att kontrollera för eventuell exponering mot 

marknad, storlek, värde och momentum. Överavkastningarna tenderar generellt att vara 

lägre med Carharts (1997) alfa än i förhållande till jämförelseindexet. Resultaten visade 

att majoriteten av överavkastningen kunde härledas till kategorierna stock picks och 

concentrated, med respektive referensjusterad avkastning om 2,61% och 1,64% före 

kostnader. Måttligt aktiva fonder påvisade viss talang, medan factor bets var den sämsta 

gruppen. Avkastningen bland closet indexers följde intuitivt jämförelseindexet före 

kostnader, varmed nettoavkastningen förlorade till indexet med totalkostnadskvoten.  

Årliga nettoöveravkastningen för genomsnittliga fonden var -0.41% över perioden, där 

stock picks var den enda kategorin som lyckats avkasta över jämförelseindexet efter 

kostnader. Parvisa test visade även att stock picks vann över closet indexers med 2,17 % 

i årlig avkastning, vilket var både statistiskt och ekonomiskt signifikant. Resultaten från 

                                                      
12 Figur 3 inkluderar rena indexfonder för illustrativa ändamål, även om dessa inte inkluderats i slutliga 
datasamplet. Den exakta grupperingen görs i enlighet med 0, som även tillämpas i denna avhandling och 
därmed presenteras i samband med modelluppbyggnaden under avsnitt 6.3.1.  
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panelregressionen, studiens andra huvudsakliga metod, stödde slutsatserna. Stock picks 

vann jämförelseindex med 2,88% årligen efter kostnader, medan de övriga kategorierna 

gav lägre och icke-signifikanta resultat. Panelregressionen påvisade även att en 10 

procentenheters ökning i Active Share innebar en ökning i nettoöveravkastning om 74 

baspunkter. Däremot påverkade aktiv risk resultaten negativt, dock utan statistisk 

signifikants. 

5.3 Kacperczyk, Sialm & Zheng (2005) 

Artikeln “On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds” av 

Kacperczyk et al. (2005) påminner i stora drag Cremers och Petajisto (2009), i det 

avseende att undersökningen har som syfte att utveckla ett nytt mått för att förklara 

förhållandet mellan aktiv förvaltning och fondprestation. Aktivitetsmåttet kallas 

industrikoncentrationsindex (industry concentration index, ICI), som Kacperczyk et al. 

(2005) tillämpar för att mäta avvikelser i fonders industrikoncentration i förhållande till 

indexet. Kazperczyk et al. (2005) tilldelar alla aktier i 10 industrier och räknar ut 

respektive fonds industrikoncentration enligt formeln 

𝐼𝐶𝐼 = ∑(𝑤𝑗,𝑡 − �̅�𝑗,𝑡)2

10

𝑗=1

 

där 𝑤𝑗,𝑡 är vikten av fondens innehav inom industri j vid tidpunkten t, och �̅�𝑗,𝑡 är vikten 

av marknaden inom industri j vid motsvarande tidpunkt t. ICI mäter till vilken grad 

fondens industrikoncentration avviker från marknaden. Värdet är noll ifall fonden har 

exakt samma industrivikter som marknaden, och ökar då fonden är mer exponerad mot 

specifika industrier.  

Kacperczyk et al. (2005) tillämpar motsvarande skalningar på dataurvalet som bl.a. 

Wermers (2000) och Cremers och Petajisto (2009), där fonder med tillgångar under 1 

miljon dollar utesluts, och enbart aktiefonder inkluderas i samplet. Slutliga dataurvalet 

utgörs av 1,771 aktivt förvaltade fonder mellan tidsperioden 1984 – 1999, med kvartalsvis 

observationer. Undersökningen tillämpar i huvudsak Carharts (1997) fyrfaktormodell 

för att definiera fondens överavkastning. Empiriska undersökningen görs på hela 

tidsperioden och genom multipelregression, med förklarande variablerna ICI, 

totalkostnadskvot, omsättning, fondens ålder, totala tillgångar, samt nytt kapitalinflöde. 

Alla förklarande variabler är laggade med en period, dvs. ett kvartal. Resultaten är 

motsvarande i båda modellerna och tyder på att fonder med hög industrikoncentration 
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presterat signifikant bättre än sina industridiversifierade motparter. Fonder med 

industrikoncentration över sampelmedelvärdet genererade ett signifikant alfa på 0,30% 

per kvartal högre än övriga fonder. Multipelregressionen gav motsvarande resultat, där 

ICI-variabeln antog ett strakt signifikant värde på 2,57, vilket tyder på att en 5 

procentenheters ökning i industrikoncentration innebar en ökning i abnorm avkastning 

om 13 baspunkter.  

ICI motsvarar Active Share i den mån att måttet mäter fondens koncentration inom 

specifika industrier över tid, och producerar därmed en kvotskala för aktiv förvaltning. 

Studien tillämpar dock inte aktiv risk som förklarande variabel och definitionen på 

aktivitet blir därmed endimensionell, varmed multipelregressionen kan argumenteras 

ha uteslutit en eventuellt viktig förklarande variabel. ICI skiljer sig från Active Share i 

och med att ekvationen kvadrerar differensen av vikterna för att nå absoluta värden. 

Nackdelen med ICI är att variabeln är svårtolkad och rangordningen av fonder med olika 

jämförelseindex blir problematisk eftersom antalet aktier i fonden påverkar resultatet. 

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Att passiva indexfonder i genomsnitt presterar bättre än sina aktivt förvaltade motparter 

har visats på flera marknader och över flera tidsperioder. Påståendet måste dock tolkas 

med förbehåll eftersom det inte behandlar underliggande orsaker till resultatet. Studier 

med multivariatanalys har visserligen stött argumentet, men andra har även identifierat 

signifikanta variationer i fondavkastningar baserat på fondernas investeringsstil. En 

bestående tröskel har varit problemet med kvantifiering av en eller flera kvalitativa 

variabler som har med förvaltarens skicklighet att göra. Aktivitet har argumenterats vara 

ett godtagbart anbud för skicklighet, med argumentet att fonder ökar riskprofilen enbart 

vid positiv förväntad överavkastning. Aktiv risk var första ombudet för aktivitet, men 

resultaten har varit tvetydiga och tolkningen av variabeln omtvistad (Wermers, 2000).  

Aktiv risk kan beskrivas som fondens beta i förhållande till jämförelseindexet (Cremers 

& Petajisto, 2009), vilket innebär att variabeln inte lyckas fånga idiosynkratiska 

variationer i fondinnehav. Analys av fondens individuella beståndsdelar i förhållande till 

jämförelseindexet gav upphov till Active Share, som tillsammans med aktiv risk 

möjliggjort en flerdimensionell definition på aktivitet och kategorisering enligt 

förvaltningsstilar (Petajisto, 2013). Metoden i denna avhandling följer Cremers och 

Petajisto (2009) och Petajisto (2013). Av denna orsak begränsas även referenserna i stor 

grad till dessa undersökningar.  
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6 METOD 

I detta avsnitt beskrivs de hypoteser och metoder som tillämpas för att genomföra 

avhandlingens empiriska del. Metoden är uppbyggd upp för att besvara avhandlingens 

hypoteser, men också för att ta ställning till eventuella följdfrågor och 

modelldiagnostiska aspekter. Eftersom hypoteserna bygger på kategorisering av 

fonderna längs dimensionerna Active Share och aktiv risk, presenteras denna process 

efter hypotesbildningen. Slutligen presenteras de regressionsmodeller som tillämpas i 

undersökningen. Variablerna som diskuteras under detta avsnitt beskrivs närmare i 

samband med genomgång av datamaterialet och urvalskonstruktion.   

6.1 Hypotesformulering 

Övergripande forskningsfrågan i denna avhandling är huruvida vi kan identifiera ett 

kvantifierbart mått på aktieselektionsförmåga bland fondförvaltare som bidrar till att 

förklara fondprestation. Detta undersöks genom att inkludera Active Share som en 

ytterligare dimension av aktiv förvaltning, utöver aktiv risk som fungerat som 

aktivitetsmåttet i traditionella undersökningar. Kombinationer av aktieselektion och 

marknadstajming har emellertid påvisats förklara över- respektive underavkastningar, 

men konsensus bland akademiker är fortfarande vagt. Detta leder till behovet av 

ytterligare undersökning inom ämnet, vilket leder till studiens övergripande hypotes:  

H1: Variationer i dimensionerna Active Share och aktiv risk bidrar till att 

förklara variationer i avkastning bland finska aktivt förvaltade aktiefonder. 

Genom att kombinera aktiv risk med Active Share kan vi identifiera fonder som tillämpar 

mer aktieselektiv respektive faktorexponerad förvaltningsstil. Följdfrågan leder därmed 

ifall vi genom flerdimensionell kategorisering kan identifiera specifika förvaltningsstilar 

som bidrar till att förklara variationer i avkastning?  

H2: Kategorisering av aktiva förvaltningsstilar kan förklara variationer i 

fondavkastning.  

Ifall kategorisering av aktiv risk och Active Share bidrar till att förklara variationer i 

avkastningar, följer frågan om prestationsuthållighet existerar bland dessa grupper. 

Förvaltaren måste per definition ta avvikande positioner i förhållande till 

jämförelseindexet för att kunna producera överavkastning. Ju större avvikelsen är, desto 

större är även potentiella vinster och förluster. En intuition av detta är att graden av 
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aktivitet torde vara högre bland skickliga fondförvaltare med bättre 

investeringsmöjligheter, som följaktligen har en större sannolikhet till överavkastning.   

 H3: Prestationsuthållighet är kopplat till aktiv förvaltningsstil.  

Ifall prestationsuthållighet existerar, är detta även en indikation på att vissa förvaltare 

är systematiskt skickligare än andra.  Detta skulle vara ett samtida argument för aktiv 

fondförvaltning och emot effektiva marknader, två tryckande frågor som drivit kapital 

från aktiva förvaltare till börshandlade fonder på global skala. 

6.2 Kategorisering av fonder 

För att besvara hypoteserna 2 och 3 måste kategoriseringen av fonderna längs 

dimensionerna Active Share och aktiv risk först genomföras. Aktiv risk baserar sig på 

historiska avkastningar, medan Active Share är ett tvärsnitt som beskriver förhållandet 

under en given tidpunkt. Formeln för aktiv risk fångar närmast systematiska 

avkastningsavvikelser från jämförelseindexet men lägger inte motsvarande vikt på 

individuell (diversifierbar) risk bland portföljens aktier. På grund av dessa egenskaper 

är aktiv risk och Active Share kompletterande aktivitetsmått som tillåter oss att 

kategorisera fonder enligt graden och typen av aktivitet.  

Kategoriseringen av fonder görs i enlighet med 0, där 5x5 -matrisen i Petajisto (2009) 

kondenseras till totalt fem kategorier. Metoden följer Petajisto (2013), och eftersom 

tröskelvärden bestäms enligt urvalets kvintiler (fem grupper enligt 20. percentiler) 

fungerar kategoriseringen bra även på marknader med olika relativa grader av aktivitet. 

Kondenseringen ökar även undersökningens statistiska signifikans med fler 

observationer per grupp, och gör metoden ekonomiskt mer meningsfull än med 25 

förvaltningskategorier.  
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Tabell 1  Kategorisering av fonder baserat på Active Share och aktiv risk  

 Aktiv risk -kvintil   

Active Share -

kvintil 
1 (låg) 2 3 4 5 (hög) Kategori   Benämning 

5 (hög) 5 5 5 5 4 5  =     Stock pickers 

4 2 2 2 2 3 4  =   Concentrated 

3 2 2 2 2 3 3  =   Factor bets 

2 2 2 2 2 3 2  =   Moderately active 

1 (låg) 1 1 1 1 3 1  =   Closet indexers 

 

Grupperingen sker genom att först dela in fonderna i kvintiler på basis av deras 

periodiskt observerade Active Share -värde, och sedan efter aktiv risk. Kategoriseringen 

fastställs i slutet av varje kvartal för alla fonder, vilket innebär att fonderna i regel inte 

tillhör samma kategori under hela tidsperioden. 

Grupperingen leder till 5*5 -matrisen ovan, där observationer med hög Active Share 

ligger högst upp i skuggade området, och observationer med hög aktiv risk placerar sig 

längst till höger. 5*5 -matrisen kondenseras sedan till fem kategorier genom att tilldela 

varje kvintil ett värde mellan ett och fem, som följer benämningen i kolumnen längst till 

höger i Tabell 1.  

Fonder som tillhör den högsta Active Share -kvintilen och lägre aktiv risk-kvintiler 

definieras som Stock pickers (kategori 5). Aktieportföljerna i dessa fonder avviker allra 

mest från komponenterna i sina referensindex, medan avkastningsvariationen däremot 

är relativt låg. Fonderna är därmed kraftigt exponerade mot företagsspecifika 

(idiosynkratiska) risker, men lägre exponerade mot (systematiska) marknadsfaktorer 

som driver volatilitet i dagliga avkastningsavvikelser från indexet (Petajisto, 2013). Vid 

uträkning av aktiv risk tillämpas dagliga nettoavkastningar under senaste 100 dagar för 

fonden (NAV) och referensindexet.  

I kontrast till Stock pickers, består Factor bets (kategori 3) av fonder som tillhör högsta 

aktiv risk-kvintilen, med lägre relativ Active Share. Aktieportföljerna i dessa fonder 

avviker i lägre grad från sina referensindex än vad portföljerna i kategorin Stock pickers 

gör, medan volatiliteten i referensjusterade avkastningar är hög. Dessa fonder har 



 28 

därmed högre exponering mot systematiska faktorer så som specifika industrier, och 

lägre exponering mot individuella aktier.  

Concentrated (kategori 4) består enbart av fonder med de högsta kvintiler för Active 

Share respektive aktiv risk. Dessa fonder har urvalets största riskprofil i förhållande till 

sina referensindex, då deras avkastningar och portföljaktier varierar kraftigt från 

indexet.  

Kategorin moderately active (kategori 2) omfattar flest observationer med 12 av 25 

underkategorier. Till denna katergori hör fonder med och aktiv risk upp till 80. 

percentilen och Active Share mellan 20. och 80. percentilen i urvalet. 

Closet indexers (kategori 1) består av fonder vars Active Share -värde understiger 20. 

percentilen i urvalet vid ett givet kvartalsslut, med undantag av fonder vars aktiv risk 

överstiger 80. percentilen i gruppen. Avkastningarna bland closet indexers följer i stor 

grad de underliggande indexen, med lägsta referensjusterade riskprofil. Dessa fonder 

förväntas intuitivt ha en avkastning som motsvarar jämförelseindexet före kostnader, 

och förlora till indexet efter kostnader.   

Petajisto (2013) definierar alla fonder med Active Share under 60% som closet indexers, 

medan kategoriseringen görs utan ett tröskelvärde i denna studie. Motiveringen grundar 

sig på såväl statistiska som ekonomiska argument i form av de varierande 

marknadsegenskaperna samt omfattningen av dataurvalet. Ifall tröskelvärdet om 60% 

skulle tillämpas på urvalet skulle ca 50% av fonderna klassificeras som closet indexers. 

Fonderna i denna studie är dessutom begränsade till att investerar i aktier noterade på 

nordiska marknader, vilket innebär ett snävare aktieurval utanför indexkomponenterna 

och därmed intuitivt ett lägre genomsnittligt Active Share. Genom att avstå tröskelvärdet 

försäkras även distributionen av observationer i respektive kategori, vilket ökar 

undersökningens statistiska signifikans.  

6.3 Modeller för panelregressioner 

Studien tillämpar kvartalsvis tvärsnittsdata på fonder över en tidsperiod om 10 år, 

varmed avhandlingens multivariata modeller formuleras som panelregressioner. 

Enskilda test görs även på kategorierna ovan för att undersöka prestationsuthållighet 

mellan kategorier. Detta avsnitt presenterar de huvudsakliga regressionsmodellerna 

samt de tillämpade variablerna. Variablernas uppbyggnad diskuteras mer ingående i 

samband med datagenomgången under följande avsnitt. 
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6.3.1 Determinanter av Active Share 

Innan prediktiva regressionen körs med Active Share som en förklarande variabel till 

överavkastningar, bestäms förhållandet mellan Active Share och övriga oberoende 

modellvariabel i prediktiva regressionen. Fullständiga panelregressionen som tillämpas 

för att förklara Active Share är följande: 

  
𝐴𝑆𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑇𝐸𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3 ln(𝑇𝑁𝐴)𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝑃𝑟1𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−4 + 𝛽7𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑖,𝑡−4 + 𝜀𝑖,𝑡 
 
där 

 𝐴𝑆𝑖,𝑡 är Active Share, 

 𝑇𝐸𝑖,𝑡 är aktiv risk, 

 𝑇𝐸𝑅𝑖,𝑡 är totalkostnadskvoten, 

 ln (𝑇𝑁𝐴)𝑖,𝑡 är naturliga logaritmen av fondens substansvärde (NAV) 

 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑡 är antalet aktier i fondens portfölj 

 𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡 är fondens ålder 

 𝑃𝑟1𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−4 är referensjusterad nettoavkastning under året 

 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑖,𝑡−4 är Sharpe-kvoten under föregående år 

 
Likt Active Share är även aktiv risk, kostnadskvot och antalet aktier i fondförvaltarens 

direkta kontroll och därmed endogena variabler. Fondens ålder, tidigare avkastning, 

substansvärde och Sharpe-kvot är i sin tur exogena och fungerar som kontrollvariabler i 

regressionen. För att kontrollera för endogenitet körs ett Hausman-test på feltermerna 

av regressionen ovan med såväl fast- som slumpeffekter. Testresultatet som rapporterats 

under modelldiagnostiken (avsnitt 7.4) bekräftar att variablerna är endogena, varmed 

robusta standardfel tillämpas vid estimering av modellen, grupperade per fond. 

Kvartalsdummyn tillämpas även för att kontrollera för kvartalsspecifika effekter. 

Tidigare avkastning och Sharpe-kvoten är variabler utanför förvaltarens kontroll, men 

eftersom även dessa korrelerar genom tid inuti fonden motiveras fondspecifik 

gruppering av standardfelen samt indikatorvariabler för kvartal.   

6.3.2 Prediktiva regressioner 

För att undersöka hur Active Share påverkar variationer i fondavkastningar ställs Active 

Share som förklarande variabel i regressionen med referensjusterade avkastningar som 

beroende variabel. Tre olika regressioner tillämpas för att förklara avkastningar, där 
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Active Share och aktiv risk förklarar avkastningar både självständigt, som multiplikativa 

variabler och som kategoriserade indikatorvariabler. Modellerna är specificerade enligt 

följande: 

𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖,𝑡−4 + 𝛽2𝑇𝐸𝑅𝑖,𝑡−4 + 𝛽3𝑃𝑟2𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−4,𝑡−8 + 𝛽5 ln(𝑇𝑁𝐴)𝑖,𝑡−4 + 𝛽6𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡−4

+ 𝜀𝑖,𝑡 

𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑆 ∗ 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4 + 𝛽2𝐴𝑆 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4 + 𝛽3𝐴𝑆 ∗ 𝐿𝑜𝑤𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4

+ 𝛽5𝑇𝐸𝑖,𝑡−4 + 𝛽6𝑇𝐸𝑅𝑖,𝑡−4 + 𝛽7𝑃𝑟2𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−4,𝑡−8 + 𝛽8ln (𝑇𝑁𝐴)𝑖,𝑡−4 + 𝛽9𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑃𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑖,𝑡−4 + 𝛽2𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖,𝑡−4 + 𝛽3𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡−4

+ 𝛽5𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡−4 + 𝛽6𝑇𝐸𝑅𝑖,𝑡−4 + 𝛽7𝑃𝑟2𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−4,𝑡−8 + 𝛽8ln (𝑇𝑁𝐴)𝑖,𝑡−4

+ 𝛽9𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

Alla förklarande variabler i regressionerna ovan är fördröjda med ett år, förutom fondens 

ålder som uttrycks i år enligt tidigare. Variabeln Pr2Ret är referensjusterad avkastning 

under föregående period. Regression 2 tillämpar interaktionsvariabler där Active Share 

multipliceras med binära variabler, definierat enligt tröskelvärden på fondens 

substansvärde:  

 𝐴𝑆 ∗ 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4 är Active Share för fonder vars substansvärde överskrider 2/3 

av fond-kvartalobservationerna, i annat fall noll.  

 𝐴𝑆 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4 är Active Share för fonder vars substansvärde ligger mellan 

1/3 och 2/3 av fond-kvartalobservationerna, i annat fall noll. 

 𝐴𝑆 ∗ 𝐿𝑜𝑤𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−4 är Active Share för fonder vars substansvärde ligger under 1/3 

av fond-kvartalobservationerna, i annat fall noll.  

 

Multiplikativa variabeln ämnar fånga eventuella skiljaktigheter i förhållandet mellan 

Active Share och avkastning som varierar systematiskt bland små och stora fonder. 

Cremers och Petajisto (2009) fann att Active Share ökar med fondstorlek, men däremot 

att fondstorlek påverkar referensjusterad avkastning negativt. Eftersom högre Active 

Share även medför högre referensjusterade avkastningar är resultaten dels motstridiga. 

Petajisto (2013) visade senare att fondstorlek var negativt relaterad till avkastning inom 

stock pickers katergorin, och positivt relaterad inom closet indexers, efter att kontrollera 

för de fem kategorierna definierade i Tabell 1. Regression 2 är därmed en anpassad form 

av tidigare modellerna i Petajisto (2013).  
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Regression 3 tillämpar kategoriska variabler enligt 6.3.1 enligt följande: 

  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑃𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠𝑖,𝑡−4 är ett för fond-kvartalobservationer som tillfaller kategori 5 

enligt Tabell 1. 

 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖,𝑡−4 är ett för fond-kvartalobservationer som tillfaller kategori 4 

enligt Tabell 1. 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡−4 är ett för fond-kvartalobservationer som tillfaller kategori 3 enligt 

Tabell 1. 

 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡−4 är ett för fond-kvartalobservationer som tillfaller kategori 2 enligt 

Tabell 1. 

 

Eftersom kategorierna i Tabell 1 omfattar hela samplet, måste en kategori uteslutas från 

modellen för att undvika perfekt multikollinearitet (Brooks, 2008). Closet indexers 

(kategori 1) fungerar som en intuitiv referenspunkt till modellen och utesluts därmed 

från regressionen. Alla indikatorvariabler förväntas vara positiva, med största 

överavkastningar bland kategorierna stock pickers och concentrated i enlighet med 

Petajisto (2013). 
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7 DATA 

Datamaterialet i studien har i sin helhet erhållits via databasen Morningstar Direct, som 

tillhandahåller ett omfattande urval historisk och aktuell fonddata. Datamaterialet har 

samlats för tidsperioden 1 januari 2007 – 31 december 2017 med kvartalsvis 

observationer.  

7.1 Urval och sampling  

Ursprungliga datamaterialet bestod av 69 unika inhemska öppna aktiefonder som 

investerat i nordiska börsnoterade aktier och varit aktiva under ovannämnda tidsperiod. 

Eftersom flera fonder erbjuder både tillväxt- och utdelningsandelar, beaktas endast 

tillväxtandelen i dataurvalet. För dividendutbetalande fonder antas dividenderna vara 

återinvesterade. Urvalet är fritt från överlevnadsbias eftersom databasen innehåller både 

fonder som avslutats och lanserats under undersökningsperioden.  

Primära urvalskriterier utgjordes av att fonden investerar enbart i nordiska aktier, inte 

tillämpar någon skuldsättning och är aktivt förvaltad. Vid närmare granskning av 

datamaterialet identifierades tre fonder som i verkligheten var passivt förvaltade, och en 

fond som tillämpade skuldsättning. Dessa slopades vid samplingen. 

Uträkningen av Active Share kräver periodisk information om komponenterna i såväl 

fonderna som deras underliggande referensindex, vilket bestäms i förstahand på basis 

av det index som angetts i respektive fondprospekt. Fonder som inte angett ett 

referensindex har tilldelats det index som producerar lägsta värdet på Active Share bland 

de index som finns tillgängliga i Morningstar Direct. Vid fall att databasen inte innehöll 

fondprospektets referensindex, och ett lämpligt alternativt referensindex inte kunde 

identifieras, slopades fonden från urvalet. Detta påverkade sju mindre fonder som 

investerade i småaktier, varmed best fit-indexet producerade ett Active Share -värde om 

närmare 100% över hela perioden. Referensindexet som bestämts vid uträkningen av 

Active Share tillämpas även vid uträkning av undersökningens övriga variabler.  

Slutliga datamaterialet består därmed av 58 unika fonder och upp till 2 610 fond-

kvartalstvärsnitt, beroende på variabeln i fråga. Fonder och deras referensindex anges 

under Bilaga 2. 
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7.2 Variabler 

Följande underavsnitt presenterar och motiverar modellvariablerna som tillämpas i 

undersökningen, varefter deskriptiv statistik följer tillsammans med en diskussion kring 

observationerna.  

7.2.1 Avkastningar 

Fond- och indexavkastningar är uträknade på daglig nivå, både före och efter kostnader. 

Fondernas nettoavkastningar beaktar förvaltnings- och förvaringsavgifter, 

mäklararvoden och övriga löpande kostnader, men inte eventuella tecknings- och 

inlösningsprovisioner. Referensjusterad avkastning avser därmed fondens sammansatta 

dagliga avkastning efter kostnader och avgifter över referensindexet under perioden.  

Alternativet för uträkningen av referensjusterad avkastning hade varit ett estimat på 

fondens alfa, baserat på en flerfaktormodell som t.ex. Carhart (1997). Fördelen med att 

använda referensjusterad nettoavkastning är att referensindexet i fondprospektet är det 

som förvaltaren offentligt åtagit sig att överträffa, och fungerar därmed som referens för 

såväl investerare som fondförvaltaren själv. Referensjusterad nettoavkastning är även 

mer intuitiv på grund av dess enkla tolkning. Bruttoöveravkastningar tillämpas främst 

för deskriptiva ändamål i prediktiva regressionerna, samt för att räkna ut diverse 

oberoende modellvariabler. Petajisto (2013) fann även vag skillnad vid tillämpning av 

flerfaktoralfa över referensjusterad avkastning. 

Utöver referensjusterad avkastning tillämpas avkastningsdata även vid uträkning av 

aktiv risk och Sharpe-kvoter. Variablerna tillämpar olika observationsintervall på 

avkastning, där aktiv risk tillämpar daglig avkastning och Sharpe-kvot månatlig 

avkastning.  

7.2.1.1 Aktiv risk 

Aktiv risk definieras som volatiliteten i fondens överavkastningar i förhållande till 

jämförelseindexets avkastningar. Aktiv risk tar hänsyn till portföljens 

avkastningsavvikelser från referensindexet över en given period, till skillnad från Active 

Share som beaktar individuella avvikelser från indexets beståndsdelar under en given 

tidpunkt. Aktiv risk definieras enligt följande formel: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 = 𝜎(𝑅𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡
− 𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑡

) (2) 
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där 𝑅𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡
 och 𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑡

 är fondens respektive jämförelseindexets avkastning under 

period t. Vid uträkning av aktiv risk tillämpas daglig avkastningsdata på fondandelarna 

(NAV) och deras referensindex under de senaste 100 dagarna. Aktiv risk omfattar 

därmed två kvartalsobservationer, vilket har en något utjämnande effekt på variabeln 

över tid. Variabeln kräver dock tillräckligt lång observationsperiod med korta 

observationsfrekvenser för att fånga systematiska avkastningsvariationer från indexet. 

Variabeln är annualiserad i modellen för enhetlig tolkning.  

Som modellvariabel förväntas aktiv risk vara signifikant olikt noll i prediktiva 

regressionen eftersom över- och underprestation per definition kräver avkastningar som 

avviker från referensindexet. Variabeln förväntas däremot vara positiv i förklarandet av 

Active Share. Korrelationen mellan Active Share och aktiv risk är intuitivt positiv, även 

om kausalsambandet de facto kan argumenteras vara omvänt. Ifall förvaltaren väljer 

portföljaktier som avviker från indexvikterna, leder detta inte enbart till ökad Active 

Share, utan generellt även till högre fördröjd aktiv risk då avkastningsprofilen avviker 

från referensindexet. Aktiv risk fördröjs av denna orsak med fyra perioder (ett år) i 

modellen som förklarar Active Share. Korrelationsmatrisen under Bilaga 1 bekräftar 

allmänna sambandet mellan Active Share och aktiv risk.  

7.2.1.2 Sharpe-kvot 

Sharpe-kvoten tillämpas för att kontrollera för riskjusterad avkastning i modellen som 

förklarar Active Share. Där som aktiv risk kontrollerar för volatiliteten i fondens 

överavkastningar, mäter Sharpe-kvoten fondens avkastningar över riskfria räntan, vilket 

justeras med fondens volatilitet:  

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑖,𝑡 =
�̅�𝑒

𝜎𝑒  

där �̅�𝑒 är fondens genomsnittliga månatliga avkastning över riskfri ränta. �̅�𝑒 definieras 

enligt följande: 

�̅�𝑒 =
1

𝑛
∑(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝐹𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

där 𝜎𝑀
𝑒  är volatiliteten i överavkastningarna enligt följande ekvation: 
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𝜎𝑀
𝑒 = √

1

𝑛 − 1
∗ ∑(𝑅𝑖,𝑡 − �̅�𝑀)2

𝑛

𝑛=1

 

där 

 𝑅𝑖,𝑡 är avkastningen för fond i under period t (en månad), 

 𝑅𝐹𝑡 är riskfria avkastningen i period t (räntan på 90 dagars Treasury bill), 

 𝑀 är antalet perioder som omfattas av ett år (1 år) 

 𝑛 är antalet tidsperioder (12 månader) 

 �̅�𝑀 är genomsnittliga avkastningen under perioden (12 månader) 

 

Morningstar Direct rapporterar Sharpe-kvoter för portföljer med alternativa 

tidsperioder, där högsta observationsintervallet för avkastningar är en månad och lägsta 

tidsperioden är ett år (Morningstar, 2016). I undersökningen tillämpas dessa 

tidsperioder, med observationer i slutet av varje kvartal. Som riskfri ränta erbjuder 

Morningstar USA:s 90-dagars statsskuldväxel (eng. Treasury bill), varmed 

avkastningarna även observeras i USA:s dollar.13  

Sharpe-kvoten kompletterar både aktiv risk och referensjusterad avkastning i 

förklarandet av Active Share, eftersom variabeln justerar avkastningar med portföljens 

egen riskprofil. Eftersom resonemanget är att Active Share är högre bland skickliga 

förvaltare, och ifall Active Share är uthålligt bland dessa förvaltare, torde ett positivt 

samband existera mellan Sharpe-kvot och Active Share.  

7.2.2 Active Share 

Active Share definieras som andelen av en portfölj eller fond som avviker från dess 

jämförelseindex. Andelen bestäms genom att först jämföra vikterna av respektive 

beståndsdel i portföljen i förhållande till vikterna av jämförelseindexets beståndsdelar. 

Absoluta värdet av summan av differenserna multipliceras med 0,5 enligt formeln nedan 

(Cremers & Petajisto 2009):  

                                                      
13 En eurobaserad riskfri ränta skulle vara att föredra eftersom fonderna i urvalet investerar främst i 
inhemska och skandinaviska aktier, med euro som underliggande valör. Eftersom databasen enbart 
erbjuder Treasury bills som alternativ för riskfri ränta i uträknandet av Sharpe-kvoten, har även 
avkastningarna i kvotens nämnare uträknats i USA:s dollar för respektive observationsdatum.  
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡 =
1

2
∑|𝑤𝑓𝑜𝑛𝑖,𝑡

− 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑡
|

𝑁

𝑖=1

(1) 

där 𝑤𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖,𝑡
 och 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑡

 motsvarar respektive vikt av tillgång i vid tidpunkt t i fonden och 

jämförelseindexet. Summan divideras med två för att ge en intuitiv tolkning till måttet: 

en fond som har endast långa positioner och ingen lånefinansiering har alltid ett Active 

Share-värde mellan noll och 100%, där procentandelen beskriver graden av 

innehavsavvikelse i förhållande till jämförelseindexet. Active Share omräknas vid slutet 

av varje kvartal för varje fond och varierar således över tidsperioden. 

I enlighet med avhandlingens hypoteser förväntar vi oss ett positivt samband mellan 

Active Share och fondprestation, både enskilt och som komponenter i indikator- och 

interaktionsvariablerna.  

7.2.3 Substansvärde 

Fondens substansvärde (NAV) fungerar som förklarande variabel både till Active Share 

och i prediktiva regressionerna. Variabeln definieras som marknadsvärdet av fondens 

tillgångar, minskat med eventuell skuld. Eftersom fonderna i urvalet inte tillämpar 

någon skuldsättning reduceras definitionen till marknadsvärdet av fondens tillgångar, 

d.v.s. underliggande aktierna och eventuella likvida medel. I motsats till stängda fonder, 

vars aktier handlas på marknaden och kan därmed variera från substansvärdet, kan 

öppna fondandelar alltid köpas och säljas till deras substansvärde.  

Substansvärdet inkluderas som förklarande variabel till regressionerna för att 

kontrollera hur storleken, och därmed även indirekt kapitalflöde till och från fonden, 

påverkar Active Share och avkastningar. Konsensus till substansvärdets inverkan på 

aktivitet är något delad bland tidigare forskning. Studier föreslår bl.a. att storleken kan 

ha en stark positiv inverkan på aktiv förvaltning (Berk & Green, 2004), men även att 

växande fonder tenderar att indexera nytt kapital mot sina existerande aktieportföljer 

(Pollet & Wilson, 2008). Det senare argumentet förutspår med andra ord en konstant 

marginal Active Share vid ökat substansvärde, medan Berk & Green (2004) 

argumenterar för ett positivt samband mellan variablerna. Resultaten i Cremers och 

Petajisto (2009) visade däremot att Active Share minskade med substansvärdet, med 

reservationen av statistiskt signifikanta men ekonomiskt försumbara 

regressionsestimat. Substansvärdet omvandlas till dess naturliga logaritm i 
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regressionerna, både för att öka normaliteten och eftersom resultaten i Cremers och 

Petajisto (2009) tyder på ett icke-linjärt förhållande mellan variablerna.  

7.2.4 Totalkostnadskvot 

Till skillnad från de övriga modellvariablerna som varierar kvartalsvis, observeras 

fondernas kostnadskvot årligen, och tenderar även vara konstant över längre perioder. 

Totalkostnadskvoten definieras som fondens löpande kostnader i procent av 

substansvärdet. Löpande kostnader rapporteras i fondprospektet och måste omfatta alla 

kostnader och avgifter, förutom fondens transaktionskostnader och eventuella 

avkastningsbaserade provisioner. Där som börshandlade fonder präglas av låga 

kostnader och passiv förvaltning, med huvudsakliga syftet att minimera Active Share och 

aktiv risk, ämnar sig fondförvaltare slå index genom aktiv förvaltning. Givet att 

investerare förväntar sig och betalar för aktiv förvaltning, torde totalkostnadskvoten vara 

högre bland fonder med högre Active Share. Effekten på referensjusterad 

nettoavkastning (efter kostnader) är däremot mindre rättfram, varmed kostnadskvoten 

fungerar främst som kontrollvariabel i prediktiva regressionen.  

7.2.5 Ålder 

Fondens ålder inkluderas i regressionerna för att kontrollera för eventuella variationer 

bland äldre och yngre fonder, både på Active Share och avkastning. Variabeln definieras 

som antal år som utgått sedan fondens startdatum. Ålder är ett mått på fondens 

överlevnad, vilket i sin tur kan antyda lojalitet bland investerare. Studier har dock visat 

att fondens ålder inte förutspår prestation (Chen et al., 2004), men föreslår även att 

riskprofilen bland äldre fonder ökar i form av ett högre beta (Golec, 1996). Ålder fungerar 

som kontrollvariabel i denna studie och ekonomiska vikten ligger på de övriga 

variablerna.  

7.2.6 Indikator- och interaktionsvariabler  

Prediktiva regressionen tillämpar såväl indikator- som interaktionsvariabler i separata 

modeller, där Active Share fungerar som delkomponent i båda regressionerna. Modellen 

med indikatorvariabler är av större signifikans i denna avhandling. Kategorierna svarar 

på undersökningens andra och tredje hypotes, d.v.s. ifall kategorisering av aktiva 

förvaltningsstilar kan förklara variationer i fondavkastning, och ifall det existerar 

prestationsuthållighet bland grupperna. Modellens andra regression multiplicerar 

Active Share med indikatorvariabler för att undersöka eventuella skiljaktigheter i 

prestation mellan relativt små och stora fonder. 
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7.2.6.1 Kategoriserade förvaltningsstilar 

Variablerna Stock pickers, Concentrated, Factor bets, Moderately active och Closet 

indexers tillämpas för att förutspå effekten av olika aktiva förvaltningsstilar på 

avkastning. Definitionerna följer kategoriseringen i avsnitt 6.2.  

Petajisto (2013) finner att Stock pickers, d.v.s. kvintilen med högsta Active Share i 

urvalet, slår passiva kategorin closet indexers med 2.88% per år efter kostnader. 

Resultatet är både statistiskt och ekonomiskt signifikant. Eftersom fondens sannolikhet 

till såväl över- som underprestation ökar med Active Share, är det inte förvånande att 

koefficienten är signifikant olikt noll. Det intressanta är däremot att aktiva förvaltare 

systematiskt överträffat både sina jämförelseindex och passiva förvaltare, med statistisk 

signifikans trots hög avkastningsvolatilitet. Resultaten stöds även av Kacperczyk et al. 

(2005), vars jämförbara industrikoncentrationsmått föreslår att industriavvikelser från 

marknaden indikerar ökad prestation bland förvaltare.  

Kategorierna concentrated och factor bets är även av intresse, eftersom kategorierna 

likaså karaktäriseras av fonder med aktiva positioner mot jämförelseindexet. Factor bets 

är intressant eftersom kategorin representeras av fonder med motsatt aktivitetsstil från 

stock pickers, där systematiska avvikelser föredras över aktiva positioner i individuella 

aktier. Strategin bland dessa fonder kan hänvisas till marknadstajming och 

koncentration i marknadssegment. Eftersom exponering mot systematiska faktorer 

oundvikligen kräver viss grad av Active Share, är kategorins lägsta Active Share -kvintil 

även betydligt högre än för kategorierna moderately active och closet indexers.  

Concentrated är den mest riskabla kategorin i termer av riskjusterad avkastning. 

Gruppen omfattar fonder med kraftigt avvikande portföljkomposition och vars 

avkastningar varierar kraftigt från indexet. Concentrated är en extremkategori som 

omfattar endast en av 25 undergrupperna enligt Tabell 1, varmed variabeln även lider av 

relativt få observationer.   

Moderately active omfattar en stor del av fonder med cirka hälften av urvalets 

observationer. Kategorin omfattar även fonderna med Active Share och aktiv risk -

värden på bägge sidor av variablernas medianer, varmed den bäst representerar en 

genomsnittlig aktivt förvaltad fond under ett givet kvartal. Kategorin är av mindre 

ekonomisk betydelse i undersökningen. Som regressionens referenspunkt förväntas 

closet indexers förlora mot de mer aktivt förvaltade fonderna.  
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7.2.6.2 Fondstorlek som interaktionsvariabel 

Active Share multipliceras med tröskelvärden på fondstorlek för att kontrollera hur 

Active Share påverkar fondavkastning bland större respektive mindre fonder. 

Substansvärdet fångar såväl värdeuppskattning i portföljen som inflödet av nytt kapital. 

Eftersom kategoriseringen av förvaltningsstilar inte beaktar fondstorlek, ger 

interaktionsvariabeln insikt i hur Active Share påverkar avkastning bland fonder 

kategoriserade enligt storlek. Som tröskelvärde används 1/3 och 2/3 percentilerna av 

substansvärdet i urvalet, resulterandes i tre grupper. Genom att multiplicera binära 

variabeln med Active Share kan vi identifiera hur känsligt avkastningen bland mindre 

respektive större fonder påverkas av Active Share. 

Cremers och Petajisto (2009) visar att Active Share av en marginal dollar i genomsnitt 

är konstant i förhållande till substansvärdet på fonder som fokuserar på värdeaktier. 

Marginalen avtar dock kraftigt i urvalet då substansvärdet närmar sig en miljard dollar, 

vilket tyder på att större fonder tenderar indexera nytt kapital till de existerande 

positionerna. I prediktiva regressionen finner de även ett icke-linjärt förhållande där 

mindre fonder avkastat statistiskt och ekonomiskt signifikant högre än större fonder. De 

tillämpar även en motsvarande interaktionsvariabel som denna avhandling, där 

fonderna grupperas enligt medianen av substansvärdet och multipliceras med Active 

Share. Resultaten visar att avkastningen bland mindre fonder är mer känslig till Active 

Share, vilket fungerar som referenspunkt till förväntade effekten i denna avhandling.  
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7.3 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 Deskriptiv statistik på regressionsvariabler 

  Mean Median Max Min Std.Dev Skewness Kurtosis Obs 

Risk och avkastning 

GrossRet 1.31 -0.24 93.38 -35.47 12.65 1.32 7.92 1810 

NetRet -0.41 -1.75 89.72 -36.68 12.39 1.28 7.83 1851 

ActiveShare 58.23 51.91 99.63 12.74 23.41 0.31 1.75 2470 

TE 5.72 5.00 25.56 0.45 3.40 1.54 6.36 1851 

Sharpe 0.80 1.03 11.07 -10.37 2.20 -0.04 3.79 1851 
         

Kontrollvariabler 

NAV, m€ 183.7 74.0 3445 1.17 342.45 4.30 24.85 1734 

Age 12.23 12.00 30.20 0 7.31 0.15 2.02 2095 

TER 1.64 1.61 5.73 0.45 0.53 0.93 12.59 2026 

Holdings 38.87 36.00 180 13 18.79 3.06 17.60 1753 
         

Indikatorvariabler 

Stock pickers 0.11 0 1 0 0.31 2.47 7.10 278 

Concentrated 0.03 0 1 0 0.18 5.17 27.7 84 

Factor bets 0.11 0 1 0 0.31 2.55 7.50 266 

Moderately active 0.34 0 1 0 0.47 0.67 1.45 849 
         

Interaktionsvariabler 

LargeNAV*AS 51.21 42.74 98.63 19.95 23.26 0.98 2.54 606 

MedNAV*AS 62.20 64.03 99.36 12.74 22.46 -0.12 1.73 556 

SmallNAV*AS 59.17 55.81 99.14 20.09 21.10 0.24 1.76 564 

 

Tabell 2 sammanfattar dataurvalet och modellvariablerna. Variablerna grupperas enligt 

deras funktion i regressionen. Annualiserad brutto- och nettoöveravkastning visar 

medelvärden som är konsekventa med tidigare studier. Fonder slår i snitt slår sina 

jämförelseindex före kostnader men förlorar efter kostnader. Medianen visar däremot 

att en de flesta observationer visat underpresterande även före kostnader, vilket stöds av 

positiv skevhet bland observationer. Eftersom deskriptiva statistiken beaktar fond-

kvartalobservationer utan gruppering enligt fond eller kvartal, är ekonomiska 

signifikansen i Tabell 2 av ringa betydelse.  

Spridningen i avkastningar visar att volatiliteten i överavkastningar varit stundvis hög, 

vilket även stöds av extremvärden och skevheten av aktiv risk. Aktiv risk är dock måttlig 

i urvalet, med genomsnittliga annualiserade observationen vid 5,27% och medianen 

5,0%.  
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Active Share varierar däremot i god frekvens. Med medelvärden under 60% skulle över 

hälften av fond-kvartalobservationerna kategoriseras som closet indexers enligt 

Petajisto (2013). Med en standardavvikelse om 23.41% har urvalet dock god spridning, 

med 25e och 75e percentilerna vid 38.65% och 81.74%, respektive.  

Sharpe-kvoten ligger vid 0.80% för medeltalet av observationerna, och 1.03% vid 

medianen. Skevheten är aningen negativ för variabeln, vilket tyder på att negativa 

extremvärden förekommer oftare än positiva.  

Tabell 3 Deskriptiv statistik på kategorier av aktiv förvaltning 

Panel A: Genomsnitt  

Kategori Variabel 
NAV 

(MEUR) 
Active 
Share 

Aktiv 
risk 

Sharpe 
kvot 

TER Holdings Obs 

5 Stock pickers 224.4 91.4 % 7.2 % 1.0 % 1.77 % 40 4.8 

4 Concentrated 119.9 92.2 % 11.3 % 0.9 % 1.74 % 35 1.5 

3 Factor bets 227.7 50.3 % 7.1 % 0.6 % 1.69 % 35 7.5 

2 Moderately active 158.0 54.9 % 4.6 % 0.8 % 1.65 % 35 17.5 

1 Closet indexers 198.3 31.0 % 3.0 % 0.7 % 1.37 % 41 5.8 
         

Panel B: Standardavvikelser  

Kategori Variabel 
NAV 

(MEUR) 
Active 
Share 

Aktiv 
risk 

Sharpe 
kvot 

TER Holdings  

5 Stock pickers 77.6 2.0 % 3.0 % 2.3 % 0.19 % 8.9  

4 Concentrated 66.6 3.1 % 3.7 % 2.2 % 0.28 % 7.6  

3 Factor bets 147.4 4.8 % 2.2 % 2.0 % 0.22 % 3.2  

2 Moderately active 61.4 3.7 % 1.4 % 2.1 % 0.09 % 2.7  

1 Closet indexers 99.0 4.6 % 0.9 % 2.1 % 0.21 % 4.6  

 

0 presenterar deskriptiv statistik över kategorivariablerna för olika aktiva 

förvaltningsstilar. Observationerna är sorterade kvartalsvis, först enligt Active Share -

kvintil och sedan efter aktiv risk -kvintil. Kategoriseringen följer därefter 0, där 5*5-

matrisen kondenseras till fem grupper. Aktiv risk och Sharpe kvoter motsvarar 

annualiserade värden. Kategorierna tillämpas för test av prestationsuthållighet inom och 

emellan kategorier i avsnitt 8.3. Genomsnittliga antalet kvartalsvisa observationer är 

dock lågt, i synnerhet vad gäller kategorin concentrated, vilket ökar statistiska 

osäkerheten i resultaten.  
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7.3.1 Active Share över tid 

Figur 4 illustrerar likavägda utvecklingen av Active Share bland Finska aktivt förvaltade 

aktiefonder. Före finanskrisen 2008 hade enbart enstaka fonder ett Active Share under 

40%, och över hälften hade ett värde över 60%. Figur 4 indikerar att fonder indexerade 

sina tillgångar kraftigt under finanskrisen, där 80% av fonderna hade ett Active Share 

under 60% år 2009. Andelen har därefter avtagit stabilt, och andelen fonder med Active 

Share över 80% motsvarade 38% av urvalet i slutet av 2017.  

Figur 4 Utvecklingen av likavägd Active Share bland inhemska aktiefonder 
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Figur 5 Totala tillgångar och genomsnittligt Active Share över tid 

Figur 5 illustrerar kvartalsvisa utvecklingen av totala tillgångar bland Finska aktivt 

förvaltade aktiefonder, tillsammans med vägda genomsnittliga Active Share i samplet. 

Där som likavägda utvecklingen av Active Share varierar kraftigt, är vägda medelvärdet 

relativt stabilt under hela tidsperioden i undersökningen. Lägsta värdet observerades i 

mars 2015 (48.9 %), varefter andelen har ökat till över 60 %. Högsta värdet på 64.9 % 

observerades i Juni 2007. Figur 5 visar även att substansvärdet av fonderna sjönk 

kraftigt efter finanskrisen, varefter de fördubblades fram till 2011, och sjönk med över 

25% under Eurokrisen 2011. Substansvärdet har sedan dess ökat stabilt med en 

övergripande trend som motsvarar utvecklingen av fondmarknaden som helhet 

(Sijoittajatutkimus, 2018).  

Figur 4 och 5 tyder på att finanskrisen haft en effekt på modellvariablerna som skulle 

motivera ytterligare analys i undersökningen. På grund av avhandlingens metod och 

observationsfrekvens är statistiska motiveringen till en separat regression för 

finanskrisen vag. Krisperioden omfattar ca två år, vilket skulle innebära fyra 

observationer av oberoende variabler som är fördröjda med ett år. Krisens effekter 

kontrolleras istället för med hjälp av kvartalsdummyn i alla regressioner. Effekten av 

krisen på såväl substansvärde som aktivitet bland fonder är dock uppenbar enligt Figur 

4 och 5.  
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7.4 Modelldiagnostik 

Vid estimering av paneldatamodeller förekommer ett antal eventuella statistiska 

problem som inverkar på modellspecifikationen, varav vissa tangerats redan under 

tidigare avsnitt. Detta avsnitt diskuterar relevanta modelldiagnostiska test till 

panelregressionerna, och presenterar slutligen resultatet av testerna och bestämmer 

dess inverkan på modellerna. 

7.4.1 Endogenitet 

Utgångspunkten för paneldatamodeller är att feltermen 𝜀𝑖,𝑡 är oberoende av de 

förklarande variablerna, samt att kausaliteten är i enlighet med modellspecifikationen. 

Antagandet om oberoende feltermer innebär att 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖, 𝜀𝑖) = 0. Brott mot detta 

antagande kan bero på utelämnade variabler, men även omvänd kausalitet. Omvänd 

kausalitet uppstår ifall beroende variabeln de facto förklarar variationer i oberoende 

variabler. Endogeniteten kontrolleras genom Hausmans test, som bestämmer ifall 

regressionen bör tillämpa random effects (under H0) eller fixed effects (under H1) 

(Roodman, 2009).  

7.4.2 Autokorrelation 

Autokorrelation uppstår då ett beroendeförhållande existerar mellan förklarande 

variabler (mer specifikt dess feltermer) över tid. Detta är ett intuitivt antagande för 

modellvariablerna eftersom dess variationer perioder tenderar vara relativt låg. 

Autokorrelation kräver att panelregressionen körs genom att införa grupper på 

panelvariablerna, vilket i regressionerna innebär kluster på företagsnivå. Första gradens 

autokorrelation kontrolleras här genom Wooldridges test, där H0 antar avsaknad av 

autokorrelation. Ifall nollhypotesen inte förkastas med Wooldridges test kan högre 

graders autokorrelation kontrolleras t.ex. med Arellano-Bond test.  

7.4.3 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär korrelation mellan modellvariablerna, vilket inte är ett 

problem vid lägre nivåer. Hög multikollinearitet bland oberoende variabler är en 

indikation på att variablerna eventuellt är funktioner av varandra eller har ett alternativt 

kausalsamband. Problem med hög korrelation mellan oberoende variabler är skeva 

resultat för i parametrarna, även om giltigheten i modellen inte påverkas. Inget allmänt 

godtaget gränsvärde existerar för multikollinearitet, men nivåer som överskrider 0.8 

innebär problem som eventuellt kräver omspecificering av modellen.  
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Matriserna i Bilaga 1 illustrerar korrelationen mellan variablerna i undersökningens 

modeller genom Spearmans rangkorrelationskoefficienter.  

7.4.4 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att variationen i feltermen inte är konstant, utan ökar med 

värdet på beroende variabeln. Heteroskedasticitet är ett allmänt förekommande problem 

i finansiell data som förorsakar skeva standardfel och följaktligen skeva 

signifikansestimat i parametrarna. Diverse test existerar för kontroll och hantering av 

heteroskedasticitet i panelregressioner, och i denna avhandling tillämpas Breusch-Pagan 

-testet för att identifiera eventuell heteroskedasticitet. Ifall nollhypotesen om 

homoskedasticitet förkastas krävs robusta standardfel i regressionen.  

7.4.5 Instrumentens robusthet 

Detta avsnitt presenterar testresultaten av modelldiagnostiken som diskuterats ovan. 

Korrelationsmatriser presenteras separat under Bilaga 1.  

Korrelationen är uppenbar mellan Active Share och aktiv risk, med koefficientvärden 

mellan 0,565 och 0,542.14 Logaritmen av totala tillgångar korrelerar även starkt med 

fondens ålder, med koefficientvärde upp till 0,665. Förhållandet är naturligt eftersom 

fonder tenderar att växa över tid. Koefficientvärdet är även högt, men inte allvarligt med 

hänsyn till regressionsmodellens statistiska egenskaper.  

För övrigt korrelerar Active Share negativt med fondens ålder (-0,33) och därmed även 

logaritmen av tillgångar (-0,26). Active Share korrelerar däremot positivt med 

totalkostnadskvot (0,28) och föregående periods avkastning (0,14).  

Korrelationen mellan interaktionsvariablerna i Panel C under Bilaga 1 är inte 

oroväckande, där högsta koefficientvärdet om -0,415 observeras mellan Active Share 

bland större (AS*Hög) och mindre (AS*Låg) företag. 

Exogenitetsantagandet kontrollerades genom ett Hausman-test på regressionernas 

feltermer i fast- och slumpeffektsmodeller. Testresultatet är starkt signifikant för båda 

modellerna, vilket motiverar företagskluster och tidsdummyn i båda regressioner.15 

Homoskedasticitet förkastas även på basis av signifikansen i Breusch-Pagan testet, och 

                                                      
14 Korrelationen mellan variablerna varierar eftersom prediktiva regressionen tillämpar fördröjda 
variabler och har därmed färre observationer än den samtida regressionen som förklara Active Share.  
15 Mer generellt fixed effects vs. random effects, där H0 tyder på random effects. 
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första gradens autokorrelation bekräftas av Wooldridges testresultat. Autokorrelation 

och heteroskedasticitet motiverar även robusta standardfel tillsammans med 

grupperade panelvariabler, vilket i regressionerna görs både på företags- och 

kvartalsnivå. Tabell 4 sammanfattar testutfallen, där Spearmans testutfall presenterar 

högsta parvisa korrelationskoefficienten i respektive modell enligt Bilaga 1.  

Tabell 4 Testutfall för instrumentens robusthet 

 Panel A:  
Determinanter av Active Share 

 Panel B:  
Prediktiva regressionen     

Test Utfall P-värde  Utfall P-värde 

Hausman Chi2(6) = 170.93 0.0000  Chi2(6) = 47.71 0.0000 

Breusch-Pagan Chi2(1) = 104.83 0.0000  Chi2(1) = 266.93 0.0000 

Wooldridge F(1, 52) = 130.16 0.0000  F(1, 46) = 10.511 0.0022 

Spearman ρ(max) = 0.653 n/a  ρ(max) = 0.665 n/a 
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8 RESULTAT 

Detta avsnitt presenterar testresultat som ämnar besvara hypoteserna i 6.1. Avsnittet 

börjar med panelregressionerna, varefter prestationsuthållighet mellan kategorier 

analyseras. 

8.1 Determinanter av Active Share 

Tabell 5 Determinanter av Active Share 

  Determinanter av Active Share 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TE 0.69*** 0.69*** 0.754*** 0.853*** 0.864***  

 (3.59) (3.43) (3.19) (4.27) (4.22)  
TER    4.131* 4.004* 2.956 

    (1.75) (1.72) (1.54) 

ln(TNA)   0.361 -0.230 -0.400 -0.417 

   (0.29) (-0.19) (-0.30) (1.35) 

Holdings   -0.083 -0.080 -0.079 -0.166** 

   (-1.11) (-1.03) (-1.01) (-2.04) 

Age  -0.751** -0.774** -0.845** -0.746* -0.764* 

  (-2.32) (-2.17) (-2.25) (-1.91) (-1.93) 

Pr1Ret     0.042 -0.009 

     (0.60) (-0.13) 

PriorSharpe    -0.658** -0.747** -0.511* 

    (-2.20) (-2.47) (-1.73) 

       

N 1,844 1,797 1,571 1,509 1,430 1,430 

R² overall 0.175 0.2287 0.2313 0.3066 0.3179 0.129 

       

Konstant 63.41*** 67.55*** 65.52*** 73.09*** 68.57*** 79.7*** 

 (20.78) (18.04) (2.89) (3.25) (3.01) (3.35) 
 

Tabell 5 visar regressionskoefficienterna till modellen med Active Share som beroende 

variabel, tillsammans med t-värden i parenteser.16 Alla regressioner tillämpar 

kvartalsdummyn för att kontrollera för periodiska effekter, och robusta standardfel med 

fondkluster på grund av uthållighet i Active Share och övriga modellvariabler. 

Variablerna observeras kvartalsvis och följer definitionen i 6.3.1. Kvoter uttrycks i hela 

procentenheter. 

                                                      
16 Stjärnorna bredvid koefficienterna representerar koefficienternas statistiska signifikansnivå. En stjärna 
(*) motsvarar ett p-värde under 10%, två stjärnor (**) under 5% och tre stjärnor (***) under 1%.  
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Tabell 5 visar att Aktiv Risk (TE) är starkt relaterad till Active Share. Första kolumnen 

föreslår att aktiv risk individuellt förklarar ca 17,5% i variationen i Active Share. 

Koefficienten om 0.69 tyder på att en 5% ökning i aktiv risk innebär en ökning i Active 

Share om 3.45%. Variabeln ökar i både ekonomisk och statistisk signifikans då 

ytterligare förklarande variabler tilläggs. Dock förblir en stor del variationen i Active 

Share oförklarad, och ekonomiska signifikansen är även måttlig.  

Fondens ålder (Age) är signifikant och negativ i alla regressioner, med p-värde mellan 5 

och 10% beroende på mängden övriga kontrollvariabler. Resultatet tyder på att 

aktiviteten är lägre bland äldre fonder, med en marginaleffekt mellan -0.75 och -0.85% 

per år.  

Antalet aktier (Holdings) i fonden är däremot icke-signifikant, förutom då aktiv risk 

utelämnas från modellen. Det är sannolikt att regression 6 lider av endogenitetsproblem 

i form av utelämnad variabel (TE), vilket kan uppenbara sig i form av en signifikant 

Holdings-variabel. Antalet aktier är intuitivt relaterat till graden av aktiv risk, eftersom 

en högre grad av diversifiering tenderar leda till en lägre aktiv risk och Active Share, 

förutsatt att diversifieringen överlappar referensindexet.  

Substansvärdet (ln[TNA]) saknar signifikans i alla modellspecificeringar. Även denna 

koefficient måste dock tolkas med förbehåll, eftersom förhållandet eventuellt fångas av 

en annan specifikation än det hypotetiska linjär-logaritmiska förhållandet.  

Föregående periods referensjusterade nettoavkastning (Pr1Ret) saknar signifikans, och 

koefficientvärdet är även mycket nära noll. Sharpe-kvoten (PriorSharpe) är däremot 

statistiskt signifikant, men ekonomiska signifikansen av variabeln är vag. Resultatet 

föreslår att en relativt stor minskning i föregående tolvmånaders Sharpe-kvot om 1% 

minskar Active Share med under 1%.  

Slutligen stöder resultatet hypotesen om att Active Share inte går att förklaras med 

övriga modellvariabler. Den bredaste modellspecificeringen lyckas förklara 31.8% av 

variationen i Active Share, vilket lämnar en signifikant majoritet av variationen till 

feltermen och är därmed slumpmässig inom ramen av modellen. Därmed kan Active 

Share argumenteras vara en ytterligare modellvariabel som bör tillämpas vid dylik 

undersökning om fondprestation.  
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8.2 Prediktiva regressioner 

Tabell 6 Prediktiva regressioner 

  Referensjusterad avkastning 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Active Share 0.0762*** 0.0709*** 0.0561***   

 (6.79) (5.42) (3.47)   

Active Share x Large Cap    0.0651***  

    (3.02)  
Active Share x Mid Cap    0.051***  

    (2.87)  
Active Share x Small Cap    0.0585***  

    (3.07)  
Stock pickers     4.188*** 

     (3.36) 

Concentrated     2.7143 

     (1.57) 

Factor bets     1.4434** 

     (2.00) 

Moderately active     0.7002 

     (1.30) 

Tracking error  0.0159 0.1466 0.1477  

  (0.14) (0.19) (1.30)  
TER   -0.7318 -0.7070 -0.2675 

   (-1.44) (-1.37) (-0.58) 

Return_t-2   -0.0086 -0.0084 -0.0018 

   (-0.13) (-0.12) (-0.03) 

ln(TNA)   0.1072 -0.0044 0.1400 

   (0.47) (-0.01) (-0.12) 

Age   -0.0291 -0.0271 -0.0633 

      (-0.71) (-0.66) (-1.43) 

      

N 1,683 1,619 1,305 1,306 1,306 

R² overall 0.2985 0.3112 0.3521 0.3527 0.3491 

      

Konstant 2.0785 2.8028 0.1967 2.0412 4.1150 

  (1.14) (1.54) (0.04) (0.33) (0.82) 
 

Tabell 6 presenterar utfallet av prediktiva regressionerna med referensjusterad 

nettoavkastning som beroende variabel. Alla beroende variabler är fördröjda med ett år. 

Kolumnerna 1 – 3 innehåller endast kvantitativa oberoende variabler. Kolumn 4 

tillämpar interaktionsvariabler med tröskelvärden på fondstorlek och Active Share. 
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Kolumn 5 tillämpar indikatorvariabler på fonder baserat på förvaltningsstil enligt 

kategoridefinitionerna i 6.2, med closet indexers som referenspunkt. Alla regressioner 

tillämpar kvartalsdummyn och robusta standardfel med fondkluster i enlighet med 

föregående regressioner.  

Resultaten visar att Active Share visserligen är en signifikant modellvariabel med positiv 

effekt på inkommande års referensjusterad avkastning. Resultatet i den endimensionella 

modellen i kolumn 1 tyder på att en 30% ökning i Active Share innebär en ökning i 

referensjusterad avkastning om hela 2,30%. Kolumn 3 visar att motsvarande effekten i 

den fullständiga modellen är 1,68%, då de övriga variablerna hålls konstanta. Utfallet är 

ekonomiskt och statistiskt signifikant. Aktiv risk är däremot inte signifikant som enskild 

kvantitativ variabel i kolumnerna 2 – 4, men visserligen som delkomponent i 

interaktionsvariablerna i kolumn 5.  

Kolumn 4 ger även signifikanta resultat på alla interaktionsvariabler. Resultaten är 

aningen förvånande eftersom koefficienterna tyder på att referensjusterad avkastning är 

känsligast bland största fonder för variationer i Active Share. Skillnaderna i 

interaktionsvariablerna är dock av ringa ekonomisk betydelse eftersom variationerna 

bland grupperna är små. En 30% ökning i Active Share bland urvalets största fonder 

innebär en ökning i referensjusterad avkastning om 1,95%. Motsvarande effekten bland 

urvalets minsta fonder är 1,76%, och 1,53% för fonder med substansvärde kring 

medianen. Skillnader mellan grupperna testas dock inte, och saknar sannolikt statistisk 

signifikans eftersom koefficientvärden är relativt lika. Resultatet kan jämföras med 

koefficienten för Active Share i kolumn 3, som för övrigt motsvarar kolumn 4 men utan 

interaktionsvariabler.  

Kolumn 5 visar utfallet för regressionen med kategoriska variabler enligt förvaltningsstil. 

Resultatet är signifikanta variabler för såväl stock pickers som factor bets, där den 

tidigare gruppen producerat i genomsnitt 4,2% högre årlig referensjusterad avkastning 

än kategorin closet indexers. Factor bets är även ekonomiskt signifikant med 

koefficienten 1,4, vilket tyder på att även fonder med höga systematiska exponeringar 

men relativt lägre idiosynkratisk exponering överträffat passiva kategorier. Intuitivt 

torde utfallet även innebära att kategorin concentrated vore signifikant, men t-värdet 

om 1.57 ger en signifikansnivå på 11.6%. Orsaken härstammar från de knappa 

observationerna, då kategorin i snitt endast omfattar en tjugofemtedel av 

observationerna och tre fonder per kvartalsobservation. Kvartalsdummyn ökar 
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problemet ytterligare beträffande statistisk signifikans, varmed koefficienten måste 

tolkas med förbehåll.  

Modellens kontrollvariabler saknar alla signifikans i modellen, även om de ökar 

förklaringsgraden något i kolumn 3. R2 värdet om 29,9% i kolumn 1 stärker även 

antagandet om Active Share som en relevant förklarande variabel till referensjusterad 

avkastning, tillsammans signifikanta t-värden för variabeln i alla regressioner.  

8.3 Prestationsuthållighet 

Resultaten i prediktiva regressionerna tyder på att Active Share har en positiv effekt på 

referensjusterad avkastning, medan aktiv risk är icke-signifikant som individuell 

kvantitativ variabel. Detta avsnitt undersöker huruvida prestationsuthållighet existerar 

bland kategorierna stock pickers, concentrated, factor bets, moderately active och closet 

indexers, samt i hela urvalet.  

Metoden bygger på Carhart (1997) och Petajisto (2013), där fond-kvartalobservationerna 

för respektive kategori först sorteras i kvintiler enligt deras annualiserade kvartalsvisa 

avkastningar.17 0 rapporterar genomsnittliga annualiserade avkastningar för respektive 

avkastningskvintil under följande år, tillsammans med t-värden i parentes.  

  

                                                      
17 Ifall en fond t.ex. kategoriserats som Stock picker under kvartal X, jämförs fondens referensjusterade 
avkastning under kvartal X-4 mot kvintiler av referensjusterade avkasntingar bland samtliga 
observationer i kategorin under kvartal X-4. Ifall fondens referensjusterade avkastning är t.ex. högre än 
60. percentilen men lägre än 80. percentilen av observationerna under kvartal X-4, ingår fondens 
referensjusterade avkastning i 0  under kategorin Stock picker och föregående års avkastningskvintil 4. 
Värdet som rapporteras i 0 motsvarar genomsnittliga annualiserade referensjusterade 
nettoavkastningen av dessa grupper, som i exempelfallet är 0.93% med standardavvikelsen 0.35%.  
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Tabell 7 Prestationsuthållighet bland kategorier av aktiv förvaltning 

Referensjusterad nettoavkastning (%) 

  Föregående års avkastningskvintil     

# Kategori 1 (Låg) 2 3 4 5 (Hög) Alla Hög - Låg 

5 Stock pickers 1.81 -0.61 0.38 0.93 -1.22 0.67 -3.03 
  (0.82) (-0.35) (0.18) (0.35) (-0.57) (0.55) (-0.92) 

4 Concentrated 4.85 . . . 2.85 3.55 -3.27 
  (1.45) (.) (.) (.) (1.08) (1.29) (-1.08) 

3 Factor bets -3.98** 1.83 -2.61* 0.29 -1.52 -1.55 2.47 
  (-3.00) (0.98) (-1.76) (0.13) (-0.66) (-1.10) (1.08) 

2 Moderate -2.15* -1.24 -1.88 -0.40 1.43 -0.84 3.57** 
  (-1.93) (-0.92) (-1.50) (-0.33) (0.69) (-0.74) (2.12) 

1 Closet indexers -3.35*** -1.45 -1.06 -1.69 -1.52 -1.97*** 1.80* 

    (-4.65) (-1.67) (-1.31) (-1.33) (-1.35) (-2.76) (1.86) 

Alla  -1.47 -1.34 -1.53 0.02 0.45 -0.64 1.91 
  (-1.41) (-1.34) (-1.41) (0.02) (0.28) (-0.60) (1.57) 

5-1 Differens 5.16** 0.93 0.99 3.95 0.26 2.64**  

  (2.43) (0.45) (0.49) (1.39) (0.11) (2.47)  

 

Resultaten i 0 ger inte signifikant stöd till antagandet om prestationsuthållighet bland 

aktiva förvaltningsstilar. Kategorierna Moderate och Closet indexers påvisar dock 

signifikanta värden på skillnaden mellan högsta och lägsta föregående års 

avkastningskvintil. Resultatet innebär att föregående års ”vinnare” vann föregående års 

”förlorare” med 3.57% bland kategorin Moderate, och 1.80% bland passiva kategorin 

Closet indexers. Resultatet är dock av ringa ekonomiskt betydelse. Closet indexers 

avkastar ca 2% lägre än referensindexet efter kostnader, och medelvärdet är negativt för 

alla avkastningskvintiler i kategorin. Signifikansen i Moderate härstammar likaså från 

det avsevärt negativa värdet bland tidigare års förlorare, och tidigare års vinnare saknar 

signifikans.  

0 visar däremot att prestationsuthållighet existerar bland de sämsta fonderna i 

kategorierna factor bets, moderate och closet indexers. Förlorare bland dessa kategorier 

avkastar i snitt mellan 2.15% och 3.98% under referensindexet efter kostnader följande 

år. Resultaten är delvis i linje med tidigare forskning som observerat 

prestationsuthållighet bland förlorarfonder (Carhart, 1997). Ingen signifikant positiv 

prestationsuthållighet observeras inom någon kategori. Resultatet för kategorin stock 

pickers visar att vinnare i genomsnitt de facto påvisat negativ referensjusterad 
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avkastning följande år, medan tidigare års förlorare lyckats slå referensindexet. 

Resultaten saknar dock statistisk signifikans.  

Observationerna i kategorin Concentrated är för få för meningsfull tolkning inom 

avkastningskvintilerna 2 – 4, varmed dessa inte rapporteras. Kategorin har dock i snitt 

avkastat 3.55% över referensindexet, men värdet saknar statistisk signifikans på grund 

av brist på frihetsgrader.   
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9 KONKLUSIONER 

Detta avsnitt inleds med en övergripande diskussion kring avhandlingen tillsammans 

med huvudsakliga resultaten i deskriptiv statistik, panelregressioner och individuella 

test. Avsnittet fortsätter med en kritisk diskussion gällande undersökningens 

tillförlitlighet, och avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

9.1 Diskussion 

Syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan kategorier av aktiv 

förvaltning och fondprestation. Avhandlingen ämnar även att identifiera Active Share 

som ett mått på fondförvaltarens aktivitet som inte förklaras av traditionella variabler 

till fondprestation, samt att undersöka ifall prestationsuthållighet existerar bland olika 

förvaltningsstilar.  Urvalet består av inhemska aktivt förvaltade öppna aktiefonder som 

investerar i nordiska aktier och avgränsar sig till tidsperioden 1 januari 2007 och 31 

december 2017. Tidigare studier har till skribentens vetskap inte genomförts på samma 

marknad, varmed undersökningen saknar direkt jämförbar tidigare forskning. 

Antaganden bygger istället huvudsakligen på Petajisto (2013) och Cremers och Petajisto 

(2009), som genomförde motsvarande undersökning på fonder i USA.  

Deskriptiva statistiken om utvecklingen av Active Share visar att aktiviteten bland 

fondförvaltare minskade avsevärt efter finanskrisen år 2008. Samtidigt skådades en 

flerfaldig ökning i mängden fonder som indexerar majoriteten av sina innehav till 

referensindex. Fonder med Active Share under 40% var obetydlig innan 2008, medan 

likavägda andelen sedan dess motsvarat mellan 20 och 60% av alla fonder. Samtidigt har 

dock andelen verkligt aktiva fonder (Active Share över 80%) ökat i stadig grad, främst på 

bekostnad av relativt aktiva fonder (Active Share mellan 60 och 80%), gruppen som i 

praktiken försvann efter finanskrisen.  

Observationen om avtagande Active Share efter finanskrisen har även betydande 

indirekta implikationer. Fonder som marknadsför sig som aktiva men som i verkligheten 

indexerar en stor del av sina tillgångar utgör en ekonomiskt avsevärd andel av finska 

fondmarknaden. Samtidigt har debatten om mervärdet av aktiv förvaltning varit hetsad 

under närvarande årtionde, men har i regel bortsett från variationer i aktivitet och tolkat 

aktiva fonder som en helhet. Aktiv risk kontrolleras visserligen för i akademiska studier, 

men variabeln saknar ekonomisk och statistisk signifikans som enskild förklarande 

variabel i denna avhandling. Active Share är däremot en signifikant kvantitativ variabel 

som bidragit positivt till referensjusterad avkastning. Ytterligare kategorisering enligt 



 55 

dimensionerna aktiv risk och Active Share ger även insikt i hur olika förvaltningsstilar 

bidragit till avkastningar. Resultaten visar att fonder som exponerat sig kraftigast 

antingen mot individuella aktier (enligt Active Share) eller systematiska faktorer (enligt 

aktiv risk) har lyckats överträffa marknaden signifikant, med betoning på Active Share.  

Resultaten om Active Share som en ytterligare förklarande variabel till referensjusterad 

avkastning är i linje med Cremers och Petajisto (2009). Förvaltningsstilarnas 

kategorisering enligt dimensionerna Active Share och aktiv risk bidrar även till att 

förklara fondprestation i linje med Petajisto (2013). Däremot saknar resultaten 

betydande evidens om prestationsuthållighet bland dessa grupper, varmed 

undersökningens tredje hypotes inte kan förkastas.  

Resultaten stöder allmänna konsensus om att aktiva fonder i snitt förlorat mot passiva 

indexfonder efter kostnader, även efter kontroll av aktiv risk och övriga traditionella 

variabler. Däremot har fonder som exponerat sig kraftigast mot individuella aktier visat 

sig vara de mest lönsamma investeringarna. Trots att prestationsuthållighet inte verkar 

existera bland aktiva förvaltningsstilar, är Active Share en väsentlig variabel som bör 

inkluderas i såväl akademisk forskning som i investeringsbeslut. Active Share måste även 

beaktas i bredare skala under pågående debatten om mervärdet av aktiv fondförvaltning.  

9.2 Undersökningens tillförlitlighet 

Detta avsnitt behandlar eventuella problem i undersökningen som härstammar från 

statistiska faktorer och dataurval.  

Första problemet är intuitivt relaterat till dataurvalet i förvaltningskategorier. 

Avhandlingen bygger på kategorisering av aktiv förvaltning i 5 obalanserade grupper 

enligt Petajisto (2013). Referensstudien undersökte USA:s marknad under en 30-

årsperiod, resulterandes i ett slutligt dataurval om 2,740 individuella fonder. Jämfört 

med avhandlingens slutliga urval om 58 individuella fonder, bidrar kategoriseringen av 

observationerna onekligen till ökad osäkerhet kring regressionsestimaten. Kategorin 

concentrated omfattar endast en tjugofemtedel av fond-kvartalsobservationerna, vilket 

betyder i snitt 2,3 fonder under respektive kvartal. Eftersom regressionerna tillämpar 

kvartalsdummyn och fondkluster blir kategorins resultat därmed meningslösa. Detta är 

även ett problem för de övriga kategorierna, vars observationer i regel omfattar under 10 

unika fonder per kvartal. För att öka validiteten i modellen borde undersökningen 

omfatta en bredare marknad med flera fonder. t.ex. så att alla nordiska fonder skulle 

ingå, alternativt inkludera fonder som investerar utanför Norden.  
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Avhandlingen inkluderar nu perioden före, under och efter finanskrisen. Eftersom 

fondernas Active Share avviker betydligt under dessa perioder, har detta även en effekt 

på regressionsestimaten. Statistiskt kontrolleras tidsvarierande effekter med hjälp av 

kvartalsdummyn och företagskluster, men för att utesluta finanskrisen skulle en 

regression som exkluderar krisperioden vara motiverad. Givet att finanskrisen omfattar 

perioden från sensommaren 2007 till våren 2009 (Finlands Bank, 2011) 18, skulle urvalet 

minska betydligt eftersom observationerna görs kvartalsvis och fördröjs med upp till 8 

kvartal i prediktiva regressionen. En regression som enbart omfattar finanskrisen är inte 

heller motiverad på grund av de relativt långa observationsfrekvenserna i Active Share.  

Ytterligare modellvariabler som vore motiverade enligt Cremers och Petajisto (2009) är 

förvaltarens ämbetstid, och en kvadrerad variabel av substansvärde i prediktiva 

regressionen som kontroll för en ytterligare icke-linjär relation i förhållande till 

referensjusterad avkastning. Förvaltarens ämbetstid är dock inte tillgänglig i databasen 

Morningstar Direct, och fondens ålder tillämpas i stället. Kvadrerade substansvärdet 

som ytterligare variabel är även av vag ekonomisk betydelse, varmed variabeln beslöts 

att lämnas bort i regressionen.  

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Givet avhandlingens ekonomiskt signifikanta resultat angående aktiv förvaltning, är 

första förslaget till fortsatt forskning att öka iakttagelsernas statistiska robusthet. Detta 

innebär primärt ett ökat tvärsnittsurval, men även en längre tidsperiod vore motiverat. 

Tvärsnittet kunde ökas till att omfatta även Skandinaviska fonder, och däri lindra 

begränsningen angående nordiska aktier till t.ex. Europeiska aktier, eller vid behov 

bredare marknad.  

Eftersom de nordiska marknaderna är relativt små även på aggregerad nivå, kunde 

kategoriseringen även göras på basis av kvintiler av enbart Active Share. Aktiv risk kunde 

utelämnas med motiveringen att variabeln saknar statistisk signifikans som enskild 

förklarande variabel i prediktiva regressionen, medan Active Share är mycket 

signifikant. Detta skulle visserligen försumma den flerdimensionella definitionen på 

aktivitet, men skulle vara av intresse eftersom Active Share är relativt vagt undersökt 

även som enskild variabel.  

                                                      
18 Effekten av finanskrisen sträcker sig både före och efter den nämnda perioden, med fortsatta 
påverkningar på ekonomin. Enligt referensartikeln av Finlands Bank var effekten dock kraftigast på 
privata sektorn under den nämnda perioden. 
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Förhållandet mellan Active Share och övriga variabler är även av intresse. Denna 

avhandling analyserar hur variationer i Active Share påverkar avkastningar mellan stora 

och små fonder, men inte hur Active Share varierar mellan stora och små fonder. 

Cremers och Petajisto (2009) studerar detta förhållande och finner viss 

avkastningsvariation mellan Active Share och substansvärde genom mer ingående 

kategorisering av dimensionerna.  
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BILAGA 1 KORRELATIONSMATRIS  

Panel A: Determinanter av Active Share 

 AS TE ln(TNA) Holdings Age Pr1Ret PriorSharpe 

AS 1.000       

TE 0.542 1.000      

ln(TNA) -0.201 -0.171 1.000     

Holdings 0.114 -0.067 0.272 1.000    

Age -0.303 -0.177 0.653 0.099 1.000   

Pr1Ret 0.097 0.056 -0.015 0.039 -0.081 1.000  

PriorSharpe 0.021 -0.066 0.100 0.072 0.040 -0.059 1.000 

 
       

Panel B: Prediktiva regressionen 

 Return AS TE TER Pr2Ret ln(TNA) Age 

Return 1.000       

AS 0.146 1.000      

TE 0.059 0.565 1.000     

TER 0.004 0.279 0.184 1.000    

Pr2Ret 0.002 0.138 0.137 0.022 1.000   

ln(TNA) -0.036 -0.262 -0.184 0.108 -0.054 1.000  

Age -0.056 -0.333 -0.173 0.062 -0.115 0.665 1.000 

 
       

Panel C: Prediktiva regressionen, interaktionsvariabler    

 Return AS*Hög AS*Medel AS*Låg    

Return 1.000       

AS*Hög 0.025 1.000      

AS*Medel 0.033 -0.409 1.000     

AS*Låg 0.062 -0.415 -0.394 1.000    

 

Bilaga 1 presenterar Spearmans rangkorrelationskoefficienter för variablerna i 

regressionsmodellerna. Variablerna följer definitionerna i avsnitt 6.3, där Panel A 

representerar regressionen med Active Share som beroende variabel, och Panel B och C 

prediktiva regressionerna. Oberoende variablerna i Panel B och C är fördröjda med fyra 

kvartal, medan beroende variabeln (Return) observeras vid 𝑡0. Undantag utgörs av 

föregående års avkastning i Panel B (Pr2Ret), som motsvarar kumulativa avkastningen 

under kvartal 𝑡 − 8 till 𝑡 − 4. Variablerna i Panel A är alla samtida, där Pr1Ret och 

PriorSharpe motsvarar avkastningen respektive Sharpe kvoten under senaste 12 

månader.  
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BILAGA 2 DATAURVALETS FONDER OCH REFERENSINDEX 

# Fond Referensindex (Morningstar) 

1 Aktia Capital A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

2 Aktia Nordic A Morningstar Nordic NR EUR 

3 Aktia Nordic Micro Cap A Morningstar Nordic NR EUR 

4 Aktia Nordic Small Cap A Morningstar Nordic NR EUR 

5 Alfred Berg Small Cap Finland A Morningstar Finland NR EUR 

6 Alfred Berg Suomi Fokus A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

7 Danske Invest Nordic Small Cap K Morningstar Nordic NR EUR 

8 Danske Invest Suomen Parhaat K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

9 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K Morningstar Finland NR EUR 

10 Danske Invest Suomi Osake K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

11 Danske Invest Suomi Osinko K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

12 Danske Invest Suomi Osinko Plus K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

13 Danske Invest Suomi Yhteisöosake K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

14 Elite Suomi Faktorit A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

15 eQ Finland 1 K NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

16 eQ Suomi Pienyhtiöt 1 K Morningstar Finland NR EUR 

17 eQ Suomiliiga 1 K Morningstar Finland NR EUR 

18 Evli Finland Select A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

19 Evli Finnish Small Cap B Morningstar Finland NR EUR 

20 Evli Nordic A Morningstar Nordic NR EUR 

21 FIM Fenno Morningstar Finland NR EUR 

22 Finlandia Suomi NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

23 Fondita Equity Spice A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

24 Fondita Nordic Micro Cap A Morningstar Nordic NR EUR 

25 Fondita Nordic Small Cap A Morningstar Nordic NR EUR 

26 Fourton Fokus Suomi NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

27 Front Suomi A1 NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

28 Handelsbanken Finlandsfond (A1 EUR) NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

29 Handelsbanken Suomi A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

30 LähiTapiola Osinko Suomi A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

31 LähiTapiola Skandinavia A Morningstar Nordic NR EUR 

32 Mandatum Life Finland Equity A € Cap NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

33 Nordea Fennia Plus Acc Morningstar Finland NR EUR 

34 Nordea Nordic Small Cap K EUR Morningstar Nordic NR EUR 

35 Nordea Pro Suomi K EUR NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

36 Nordea Suomi K EUR NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

37 Nordea Suomi Small Cap K EUR Morningstar Finland NR EUR 

38 Nordea Suomi T EUR NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

39 Nordea-1 Finnish Equity Fd BP Morningstar Finland NR EUR 

40 ODIN Finland C NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR 

41 ODIN Finland II NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR 
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42 OP-Delta A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

43 OP-Focus A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

44 OP-Suomi A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

45 OP-Suomi Indeksi A NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR 

46 OP-Suomi Pienyhtiöt A Morningstar Finland NR EUR 

47 Parvest Equity Nordic Small Cap C C Morningstar Nordic NR EUR 

48 POP Suomi NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

49 SEB Finland Momentum A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

50 SEB Finland Small Cap A Morningstar Finland NR EUR 

51 SEB Finlandia A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

52 Seligson & Co Finland Index A Morningstar Finland NR EUR 

53 Säästöpankki Kotimaa A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

54 Säästöpankki Pienyhtiöt A Morningstar Finland NR EUR 

55 Taaleri Finland Value A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

56 UB HR Suomi A Morningstar Finland NR EUR 

57 Ålandsbanken Finland Value A NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 

58 Ålandsbanken Norden Aktie EUR Morningstar Nordic NR EUR 

 


