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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras studiens bakgrund följt av en problematisering, detta i 

samband med studiens syfte: att undersöka vad som påverkar en fondförvaltares 

prestationer med fokus på de demografiska aspekterna samt gruppsammansättningens 

påverkan. Slutligen presenteras uppsatsens disposition.  

1.1. Problembakgrund 

Intresset för sparande har de senaste åren ökat väldigt mycket och det har man också 

kunnat se genom att intresset för just fondsparandet har ökat. Enligt en undersökning från 

år 2016 har det visat sig att åtta av tio svenskar sparar i fonder (Fondbolagen, 2017).  Ett 

annat tecken på det ökande intresset för sparande är att i samband med de nya 

pensionsreglerna år 2014 ökade antalet ISK-konton år 2015 med 83 % jämfört med året 

innan och sedan dess har antalet ISK-konton fortsatt öka (DN, 2016). Sambandet mellan 

ISK-konton och fondsparandet kopplas samman eftersom fonder som sparform lämpar 

sig mycket väl som ett långsiktigt sparande i ett premiebaserat pensionssystem som vi i 

Sverige har (Fondbolagen, 2017). Enligt en årsrapport från fondbolagen för år 2016 visar 

siffrorna att fondförmögenheten stigit till en ny rekordnivå. Den totala 

fondförmögenheten uppgick i slutet av år 2016 till 3568 miljarder kronor och det är den 

högsta fondförmögenheten som uppmätts i Sverige (Fondbolagen, 2017).  

 

Fondförvaltare är inte helt fria i sitt arbete utan de styrs till en viss del utav regelverk. 

Lagarna som styr fondförvaltares arbete är lagen (2004:46) om värdepappersfonder som 

bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv, Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities (Fondbolagen, 2017). Syftet med lagen är att 

regelverket skall möjliggöra ett brett utbud utav fondprodukter och samtidigt säkerställa 

ett bra konsumentskydd. En annan lag som styr fondförvaltare är lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder och bygger på det så kallade AIFM-direktivet, 

Alternative Investment Fund Managers Directive (Fondbolagen, 2017). All 

fondförvaltning kräver tillstånd och Finansinspektionen har behörigheten att utöva tillsyn 

över alla förvaltare (2004:46; 2013:561).  
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Tidigare forskning kopplat till fondförvaltning har visat att kvinnor är mindre risksökande 

än män (Powel & Ansic, 1997; Beckmann & Menkhoff, 2008). Powel och Ansic (1997) 

samt Beckmann och Menkhoff (2008) menar att kvinnor har ett lägre risktagande än män. 

Barber och Odean (2001) kopplar det lägre risktagandet hos kvinnor till en större övertro 

hos män, vilket gör att de tar högre risker än kvinnor. Beckmann och Menkhoff (2008) 

behandlar även området övertro, men de menar att genusskillnaderna är så små att de är 

obetydliga. Powel och Ansic (1997) samt Beckmann och Menkhoff (2008) lyfter dock 

fram att trots skillnaderna i risktagande mellan könen presterar båda parter lika bra 

riskjusterad avkastning. En annan studie som presenterar tvivel mot skillnader mellan 

könen inom finansiella situationer är Harrison, Lau och Rutström (2007). Deras studie 

visar att det inte finns några genusaspekter knutna till risktagande.  

 

Forskningen lyfter även fram hur finansiella beslut påverkas av tidigare utbildning och 

kompetens. Harrison, Lau och Rutström (2007) menar att individer som har avslutat en 

yrkesutbildning, eller liknande, är betydligt mer riskaverta än de med lägre utbildning. 

De könsskillnader som nämndes tidigare kopplat till risk, där kvinnor anses var mer 

riskaverta menar Beckmann och Menkhoff (2008) jämnas ut ju mer kompetens man har. 

Denna kompetens behöver dock inte alltid leda till ett mindre risktagande. Christoffersen 

och Sarkissian (2011) menar att kompetenskänslan kan vara negativ då man tar för stora 

risker baserade på ett aggressivt beteende. De pekar dock på att fondförvaltare med mer 

än fem års erfarenhet inte visar tecken på övertro, vilket även stärks av Harrison, Lau och 

Rutström (2007) som menar att riskaversionen minskar ju mer erfarenhet man får. 

Agarwal, Driscol, Gabaix och Laibson (2007) menar dock att äldre gör minde 

sofistikerade finansiella beslut men att detta vägs upp av lång erfarenhet. 

1.2. Problematisering 

En fonds utveckling beror i hög grad på fondförvaltaren och bestämmer pengaflödet till 

fonden (Fang, Kempf, & Trapp, 2014). Yrket fondförvaltare kräver särskilda kunskaper 

samt färdigheter och ses därmed vara ett professionsyrke (Maister, 1993). Hur en 

professionell fondförvaltare presterar styrs bland annat utav lagar och regler men en 

fondförvaltares prestation beror också på en rad andra olika faktorer, såsom 

fondförvaltarens egenskaper, demografiska aspekter och makroekonomiska faktorer 

(Fang & Wang, 2015). 
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Det finns två typer utav fondförvaltningsstrategier för att generera värdeutveckling och 

det är passiv eller aktiv förvaltning. En passivt förvaltad fond har en risk och en 

avkastning i linje med marknadsindexet medan den aktivt förvaltade fonden syftar till att 

överträffa marknadens avkastning vilket innebär att varken risken eller avkastningen 

behöver vara i linje med marknadsindexet (Malkiel, 2011). Mot det skriver Fama (1970) 

om hypotesen om den effektiva marknaden. Hypotesen grundar sig i att finansiella 

marknader är effektiva, att all tillgänglig information alltid reflekteras i priset på en 

tillgång. Det innebär konsekvent att det inte är möjligt att överträffa marknaden om man 

utgår från den informationen som finns tillgänglig för alla analytiker, med undantag av 

insiderinformation, och därmed att fondförvaltares prestationer inte kan påverkas. Alltså 

kan aktivt förvaltade fonder enligt hypotesen inte heller prestera riskjusterad avkastning 

(Fama, 1970). Den effektiva marknadshypotesen har sedan det relativt nya 

forskningsfältet behavioural finance uppkommit fått en del motstånd. Detta 

forskningsfält förklarar hur och varför marknader kan vara ineffektiva och går därmed 

emot den effektiva marknadshypotesen (Bernoulli, 1954). Andra studier tyder på att det 

finns möjligheter för fondförvaltare att prestera bättre än marknaden genom olika 

strategier. En strategi är att man utgår från historiska data. Forskning tyder på att fonder 

som har presterat bra föregående år tenderar att prestera bra även det kommande året 

(Wermers, 1996; Jegadeesh & Titman, 1993). En annan studie visar att fonder som 

investerar i mindre bolag har kunnat fånga en överdriven avkastning i jämförelse med 

fonder som investerat i stora bolag (Otten & Bams, 2002).  

 

Ytterligare forskning kring vad som påverkar en fondförvalters prestationer har visat att 

demografiska aspekter kopplade till fondförvaltaren har en betydelse för en förvaltares 

prestationer. De demografiska aspekterna som framförallt lyfts fram är genus, kompetens 

och ålder. (Harrison, Lau, & Rutström, 2007; Powel & Ansic, 1997; Beckmann & 

Menkhoff, 2008; Christoffersen & Sarkissian, 2011; Barber & Odean, 2001; Agarwal, 

Driscol, Gabaix, & Laibson, 2007). Många utav de demografiska faktorerna är kopplade 

till hur riskaverta fondförvaltarna tenderar att vara beroende på de olika demografiska 

aspekterna Ett välkänt fenomen som en undersökning visar är att kvinnor antas vara mer 

riskaverta än män i allmänhet (Byrnes, Miller och Schafer, 1999). Å andra sidan menar 

Beckman & Menkhoff (2008) att man som professionalist besitter tillräckligt god 
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kunskap inom området och att kompentensen därmed jämnar ut eventuella skillnader som 

finns mellan manligt och kvinnligt förvaltande.  

 

Då tidigare forskning visar på hur de demografiska aspekterna påverkar enskilda 

fondförvaltares prestationer finnes intresse att undersöka dessa demografiska aspekters 

effekt på fondförvaltare i grupp. Tidigare forskning tyder på att det finns både vinster och 

förluster med att arbeta i grupp. Mer generella studier utan specifikt område tyder på att 

grupper generellt tenderar att leverera bättre resultat (Hogarth, 1978; Johnson, Budescu, 

& Wallsten, 2001; Kerr & Tindale, 2004). Däremot finns det forskning inom 

beteendemässiga områden som tyder på motsatsen, att grupper tenderar att leverera sämre 

prestationer (Ramos, 2015; O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993; Hambrick, Cho & Chen, 

1996). Då den aktivt förvaltade fondens uppgift är att genera en så hög riskjusterad 

avkastning som möjligt är det relevant att undersöka om andra faktorer också har en 

påverkan. Som tidigare nämnt finns det exempelvis en relevans av att undersöka om just 

gruppers effekter men även dess sammansättning också har någon påverkan på den 

riskjusterade avkastningen.  

 

Därmed kommer denna studie att undersöka två olika delar. Den första delen är området 

med enskilda förvaltare och hur de demografiska aspekterna ålder, kön, utbildning och 

erfarenhet påverkar förvaltarens finansiella prestationer. Den andra delen behandlar 

grupperspektivet. Här ingår två aspekter, gruppers effekt på riskjusterad avkastning samt 

dessa gruppers interna demografiska diversitets påverkan på den riskjusterade 

avkastningen. Gruppernas interna demografiska diversitet kommer att undersökas med 

samma demografiska aspekter som i den första delen, vilka är kön, utbildning, ålder samt 

erfarenheter. Denna andra del är av intresse att undersöka då mer än 25 % av 

Sverigefonderna förvaltas utav grupper (Morningstar, 2017).  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap kring vad det är som påverkar en 

fondförvaltares prestationer, med fokus på de demografiska aspekterna och gruppers 

effekt på riskjusterad avkastning samt dessa gruppers interna demografiska diversitets 

påverkan på den riskjusterade avkastningen. 
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1.4. Problemformulering  

Hur påverkar de demografiska aspekterna och gruppsammansättningen fondförvaltarnas 

finansiella prestationer?  

 

1.5. Disposition  

 

 

 

 

Kapitel 1

• I det första kapitlet introduceras ämnets bakgrund och problembakgrund 
följt av studiens syfte samt problemformulering. 

Kapitel 2
• I det andra kapitlet presenteras den vetenskapliga metoden.

Kapitel 3

• Kapitel tre utgör studiens teoretiska referensram där relevant teori utifrån 
studies syfte presenteras.

Kapitel 4

• Kapitel fyra redogör för studiens empiriska metod, urval och 
avgränsningar följt av en operationalisering. 

Kapitel 5
• I kapitel fem presenteras studiens empiri följt av resultat och diskussioner

Kapitel 6

• I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats följt av 
studiens bidrag och förslag på framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga forskningsstrategi där det filosofiska 

synsättet och forskningsansatsen redogörs. Kapitlet redogör studiens vetenskapliga 

forskningsmetod.  

2.1. Vetenskaplig forskningsstrategi  

Vetenskapliga studier anknyter till olika vetenskapsteoretiska synsätt som behandlar 

filosofiska frågor (Lind, 2014). En studies forskningsfilosofi grundas på människans syn 

på verkligheten (Allwood & Erikson, 2010) och vid valet utav forskningsfilosofier brukar 

man välja bland två olika, positivistisk och hermeneutisk (Widerberg, 2002; Thurén, 

2007). 

 

För att bidra med en ökad kunskap om hur gruppsammansättningen och de demografiska 

aspekterna påverkar en fondförvaltares prestationer har metoden för att besvara studiens 

frågeställning grundats på tidigare forskning och teorier samt sekundärdata. Först 

utformas studiens hypoteser som därefter testas av empirin, vilket är ett karaktärsdrag 

som stämmer bra överens med det positivistiska synsättet där strävan efter att utveckla 

kunskap och generaliserbarheten är centra (Bryman, 1997). Utgångpunkten för 

positivismen är att det är den informationen vi får från omvärlden som lägger grunden för 

all vetenskaplig kunskap (Allwood & Erikson, 2010). Till skillnad från positivismen 

beskriv hermeneutiken som en forskningsfilosofi och en metod för djupare förståelse och 

tolkning där man försöker skapa förståelse genom ett tolkande tillvägagångssätt av 

fenomenet som undersöks, vilket i denna studies tema skulle innebära ett intresse för 

exempelvis ökad förståelse kring fondförvaltarnas arbetssätt i grupp (Thurén, 2007; 

Jakobsson, 2011).  

 

Tillvägagångsättet för att undersöka denna studies syfte har grundat sig främst i att 

analysera relevanta teorier inom området och därefter genomföra metodvalet för att sedan 

kunna analysera resultaten. Detta tillvägagångssätt karaktäriseras av en deduktiv 

forskningsansats då vi i denna studie går från teori till empiri, vi rör oss från det generella 

till det enskilda (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). En studie kan utformas och 

bedrivas utifrån tre olika forskningsansatser och deduktiv är en utav dem (Bryman, 1997; 

Jakobssen, 2011).  Induktiv är den andra forskningsansatsen och är motsatsen till den 
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deduktiva ansatsen. Induktion utgår oftast från empiri med syftet om att generera nya 

teorier (Jakobsson, 2011). Den tredje forskningsansatsen abduktion är en kombination 

utav den deduktiva och induktiva ansatsen. I en abduktiv ansats rör man sig mellan teori 

och empiri för att generera ny kunskap och kunna dra slutsatser (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Bryman, 1997; Jakobssen, 2011). Eftersom att studien inte karaktäriseras av en 

induktiv eller abduktiv ansats är det inte relevant för studien och den deduktiva ansatsen 

utgör grunden för den vetenskapliga forskningsmetoden som följer vidare. Skulle studien 

utgå från en induktiv eller abduktiv ansats hade studien blivit mer omständlig att 

genomföra jämfört med den deduktiva ansatsen då datamaterialet som krävs för denna 

studie finns att hämta på internet. 

2.2. Vetenskaplig forskningsmetod 

De två vetenskapliga forskningsmetoderna som en forskare kan använda sig utav i sin 

studie är enligt Bryman (1997) kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Den 

kvantitativa forskningsmetoden beskriver Bryman (1997) som en metod med en logisk 

struktur där teorin lägger grunden för vilka problem och frågeställningar som forskarna 

tar sig an. Hypoteserna som sedan formuleras i den kvantitativa forskningsmetoden ska 

ha härletts utifrån generella teorier (Bryman, 1997). Urvalet i en kvantitativ studie är 

vanligtvis representativt för att öka möjligheten till generaliseringar och karaktäriseras av 

en stor mängd insamlad data via exempelvis surveyundersökningar, vilket ligger i linje 

med den positivistiska ansatsen (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2016). Den kvalitativa 

forskningsmetoden är motsatsen till den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman, 1997) 

och forskaren är här intresserad av kvaliteten eller egenskaperna som företeelsen har för 

att kunna skapa förståelse. En kvalitativ datainsamlingsmetod sker av den anledningen 

via exempelvis djupintervjuer, deltagande observationer och fältstudier (Bjereld, 

Demker, & Hinnfors, 2016). 

 

Den deduktiva forskningsansatsen anknyter enligt Lind (2014) och Denscombe (2016) 

till en positivistisk syn och bygger på kvantitativa metoder (Jakobsson, 2011). 

Datainsamlingsmetoden som denna studie grundar sig på kommer därmed att vara utav 

kvantitativ karaktär.  Fördelar med en kvantitativ forskningsmetod är att möjligheterna 

för en analys med statistiska signifikanstest ger forskare en ökad trovärdighet till sina 

resultat enligt forskning med ett positivistiskt synsätt (Denscombe, 2016).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis lyfts teorier 

kring behavioural finance, modellteorier där studiens definition utav prestation framgår 

och slutligen presenteras teorier kring demografi och gruppsammansättning. I detta 

avsnitt redovisas även studiens hypoteser löpande. 

3.1. Behavioural finance 

Behavioural finance är ett forskningsfält som strävar efter att kombinera konventionella 

finansteorier som lyfter fram människans rationella agerande med psykologiska teorier 

om hur människan verkligen agerar. Detta forskningsfält vill därmed hjälpa till att 

förklara hur och varför marknader kan vara ineffektiva och består av ett flertal modeller, 

där en av de mest kända teorierna heter expected utility theory.  

 

Daniel Bernoulli (1738) utvecklade expected utility theory under 1700-talet men hans 

artikel har sedan dess översatts från latin till engelska (Bernoulli, 1954). På grund av detta 

är det översättningen vi hänvisar till i denna studie. Expected utility theory beskriver hur 

personer fattar beslut under osäkerhet, där nyttan beräknas som sannolikheten av alla 

möjliga nyttoutfall. Personernas riskaversion vägs också in i beräkningen för att få fram 

varje individs egna preferenser i risktagandet. Därefter väljer personen det utfall som ger 

högst nytta. Nyttofunktionen antas ha en konkav form, vilket innebär att nyttan trappas 

av ju mer nytta man har.  

 

 

Figur 1: Expected utility theory 

(Hämtad från: Bernoulli, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, s.26, 1954) 
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Trots att expected utility theory har varit den dominanta teorin inom behavioural finance 

i över 250 år finns det kritik mot den. Den första negativa aspekten av expected utility 

theory är att faktiska observationer går emot teorin, framförallt att vi inte är rationella 

(Fama, 1991). Maurice Allais (1953) påvisade att vi är inkonsekventa vid 

beslutsfattanden gällande risk och förväntad nytta. Han konstaterade att vi tenderar att 

värdera en total avsaknad av risk högre än en extremt låg sådan. En annan aspekt som 

teorin faller på är att den inte kan förklara varför vi köper försäkringar samtidigt som vi 

spelar på lotteri. Hartley och Farrel (2002) menar att då expected utility theorys 

nyttofunktion är av konkav karaktär kan den inte heller behandla denna aspekt. Den sista 

negativa aspekten är att expected utility theory inte har någon referenspunkt. Detta leder 

till att man värderar fem miljoner lika mycket, oavsett om man förlorat fem miljoner eller 

vunnit fem miljoner för att få detta nuvärde.  

 

Expected utility theory behandlar människors riskaversion vilket är starkt kopplat till ett 

flertal demografiska faktorer som undersökts. Däremot bygger teorin på att vi är rationella 

vilket mycket forskning men även andra teorier inom området säger emot, därmed 

förkastas teorin på grund av detta. På grund av ovannämnda negativa aspekter kommer 

detta arbete inte att behandla denna teori vidare.  

3.1.2. Prospect theory  

Utveckling inom forskningsområdet behavioural finance har dock visat alternativa 

modeller till expected utility theory. Den främsta av dessa heter prospect theory 

(Kahneman & Tversky, 1979). Denna teori presenterar alternativa lösningar till samtliga 

negativa aspekter som expected utility theory har. De negativa aspekterna är återigen att 

faktiska observationer visar att vi inte är rationella, varför vi köper försäkringar samtidigt 

som vi spelar på lotteri men även att expected utility theory saknar en referenspunkt.  
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Prospect theory visar på att vi har ett inkonsekvent risktagande då förluster har en större 

emotionell påverkan på oss än vad vinster har. Detta leder till att vi tenderar att vara mer 

risksökande ju större våra förluster blir och mer riskaverta ju större vinsterna blir. Därmed 

har vi en irrationell tendens att vara mindre villiga att spela med vinster än förluster. 

Denna irrationalitet svarar för de två första aspekter ovan nämnda gällande kritiken mot 

expected utility theory. Den sista negativa aspekten gällande expected utility theory är att 

teorin inte har någon referenspunkt. Just referenspunkten är en central aspekt inom 

prospect theory. Inom prospect theory är det inte den slutliga rikedomen som är relevant, 

som inom expected utility theory, utan om vi är i förlust eller vinst relaterat till 

referenspunkten. Beroende på om vi befinner oss i förlust eller vinst agerar vi också olika 

och därmed är värdefunktionen olika beroende på var vi befinner oss. Den första 

skillnaden mellan värdefunktionerna är att den är konvex för förluster medan den är 

konkav för vinster. Den andra skillnaden är att värdefunktionen för förluster är brantare 

än för vinster (Kahneman & Tversky, 1992).  

Figur 2: Prospect theory 

(Hämtad från: Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, s.279, 1979) 

 

Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979) utvecklades sedan till att bli cumulative 

prospect theory (Kahneman & Tversky, 1992) som är en utveckling av originalteorin. Här 

modifierades teorin att innefatta kumulativa sannolikheter vilket tillåter en att exempelvis 

lägga större vikt vid extrema händelser än tidigare. Denna ändring av teorin undviker 

första ordningens stokastiska dominans men gör även att man enklare kan göra 

generaliseringar. På grund av detta är cumulative prospect theory en teoretisk förbättring 

av prospect theory. I cumulative prospect theory presenteras även en ny värdefunktion. 

Värdefunktion (figur 3) visar på hur vi tenderar att övervärdera låga sannolikheter och 
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undervärdera höga sannolikheter. Denna form leder till att vi är okänsligare för 

sannolikhetsskillnader i mitten, vilket även Allais (1953) visade på.  

 

 

Figur 3: Cumulative prospect theory 

(Hämtad från: Kahneman & Tversky, Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of 

Uncertainty, s.313, 1992) 

 

Denna teori kan hjälpa till att sätta aspekterna i sammanhang som undersöks, åtminstone 

bättre än vad expected utility theory kan. Prospect theory visar på att vi har ett 

inkonsekvent risktagande, vilket även är starkt kopplat till att vi är icke-rationella och 

därmed inte alltid riskaverta. Då tidigare forskning (Powel & Ansic, 1997; Beckmann & 

Menkhoff, 2008; Grable, 1997; Barber & Odean, 2001; Harrison, Lau & Rutström, 2007; 

Christoffersen & Sarkissian, 2011; Menkhoff, Schmidt & Brozynski, 2006) visat på att 

vi har olika riskpreferenser givet de olika demografiska aspekterna kan prospect theory 

hjälpa till att sätta dessa i ett ramverk. Kopplingar kan därefter jämföras mellan enskilda 

fondförvaltare och fondförvaltare som jobbar två eller flera för att se eventuella skillnader 

på deras prestationer.  

3.2. Modellteori 

I följande avsnitt kommer studiens definition utav prestation att behandlas. Inledningsvis 

presenteras den moderna portföljvalsteorin, definitionen utav risk och CAPM, som är 

grunden för effektivitetsmåtten. För att mäta fondförvaltarnas prestationer finns det olika 

metoder att tillgå. I denna studie kommer fondförvaltarnas prestationer att mätas utifrån 

tre olika effektivitetsmått, Jensens alfa, Sharpekvoten och Treynors kvot eftersom att 
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samtliga tre mått mäter den riskjusterade avkastningen och ger oss en möjlighet att utföra 

en bredare analys där vi även kan jämföra måtten med varandra.  

3.2.1. Effektivitetsmått 

Den moderna portföljvalsteorin grundades till största delen utav Markowiz år 1952 och 

teorin talar om hur en investerare bör agera och investera. Markowiz (1952) framhäver 

att en maximal förväntad avkastning bör vara det man som investerare strävar efter och 

till en minimal risk. Detta bör kunna uppnås genom att investera i flera tillgångar för att 

på så sätt diversifiera bort den systematiska risken. Den moderna portföljvalsteorin är 

relevant för studien då strävan efter en så hög avkastning till en så låg risk som möjligt, 

diversifiering, leder till att fonder är aktuella. När vi benämner risk är det den 

systematiska risken dvs. marknadsspespecifika risken, beta, eller den osystematiska 

risken, det vill säga den företagsspecifika risken vi talar om (Markowiz, 1952). I dagligt 

tal tenderar ordet risk att definieras som något negativ, risken att något icke önskvärt 

inträffar. I finansiella termer definieras risk av sannolikheten att en 

inverteringsavkastning avviker från den förväntade avkastningen.  Den systematiska och 

osystematiska risken benämns tillsammans som den totala risken, standardavvikelsen 

(Markowiz, 1952), och kommer längre fram att återkomma vid hypotesformuleringen.   

 

Teorin om The Capital Asset Pricing Model, nu benämnt CAPM, är relevant då den syftar 

till att mäta fondens över-/ eller underavkastning i förhållande till ett jämförbart index, 

där hänsyn tas till risken som alltså är fondens beta i detta fall (Bodie, Kane, & Marcus, 

2009). CAPM grundades av William Sharpe under 1960-talet (Sharpe, 1964). CAPM är 

den mest vanliga prissättningsmodellen som används för att mäta risken i förhållande till 

förväntad avkastning (Sharpe, 1964).  

 

Effektivitetsmåttet Jensens alfa är även ett riskjusterat avkastningsmått som används för 

att visa en fonds faktiska avkastning i förhållande till den förväntade avkastningen, enligt 

den systematiska risken i fonden (Jensen, 1968). Jensens alfa är härlett från CAPM och 

mäter en förvaltares prestation på riskjusterad basis. Av den anledningen anses Jensens 

alfa vara ett effektivitetsmått som lämpar sig för att mäta fondförvaltarnas prestationer i 

vår studie (Jensen, 1968). Ett positivt alfavärde innebär att fonden har fått en högre 

avkastning än jämförelseindexet med hänsyn taget till risken, beta, och är därmed 

undervärderad medan ett negativt alfavärde innebär det motsatta. Är fondens alfavärden 
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däremot lika med noll innebär det att fonden är i linje jämförelseindexet (Bodie, Kane, & 

Marcus, 2009). 

 

Treynors kvot är ett annat riskjusterat avkastningsmått som mäter riskpremien per 

riskenhet.  Till skillnad från Sharpekvoten som bygger på fondens standardavvikelse 

bygger Treynors kvot på betavärdet (Treynor, 1965). En hög positiv Treynors kvot 

innebär en hög riskjusterad avkastning (Treynor, 1965) medan ett negativt är svårare att 

tolka. Tolkningssvårigheten vid en negativ Treynors kvot beror antingen på att den 

riskfria räntan är för hög i förhållande till fondens avkastning förutsatt att betavärdet är 

positivt eller att betavärdet är negativt men att fondens avkastning är högre än den riskfria 

räntan. Treynors kvot tar inte hänsyn till den totala risken utan endast marknadsrisken 

(Treynor, 1965) och hur bra en fondförvaltare har varit på att diversifiera bort risken 

bortses därmed.   

 

Sharpekvoten är det tredje effektivitetsmåttet som kommer att behandlas för att räkna på 

fondförvaltarnas prestationer i denna studie. Sharpekvoten, som tidigare nämnts, bygger 

på standardavvikelsen. Sharpekvoten tar hänsyn till den totala risken till skillnad från 

Treynors kvot som endast tar hänsyn till den marknadsspecifika risken (Sharpe, 1996). 

En hög Sharpekvot innebär att fonden har haft en hög överavkastning, alltså är en högre 

Sharpekvot att eftersträva (Sharpe, 1996). För att ge en bild utav förvaltarens skicklighet 

gäller det att man jämför fondens Sharpekvot med jämförelseindexets Sharpekvot eller 

konkurrenternas, detsamma gäller även för Treynors kvot (Fondbolagen, 2013). 

3.3. Demografiska aspekters inverkan på prestation 

Tidigare undersökningar inom finansbranschen har visat hur demografiska aspekter 

påverkar den finansiella investerarens beslut (Harrison, Lau, & Rutström, 2007; Powel & 

Ansic, 1997; Beckmann & Menkhoff, 2008; Christoffersen & Sarkissian, 2011; Barber 

& Odean, 2001; Agarwal, Driscol, Gabaix, & Laibson, 2007). De demografiska 

aspekterna som framförallt lyfts fram inom dessa studier är genus, kompetens och ålder. 

Varför man framförallt behandlar dessa aspekter förklaras oftast inte. Access till ofta 

undersökta demografiska aspekter är en faktor som förmodligen bidrar till varför man 

väljer just dessa. Alternativa aspekter som etnicitet skulle kunna undersökas men här 

stöter man på problem. Hur definierar denna studie etnicitet? Ska man undersöka sociala 



Pllana & Månsson 

 14 

förmågor eller bara exempelvis namn och hur förhåller sig denna studie därmed till andra? 

Detta problem med tydlighet och överskådlighet kan även finnas vid demografiska 

aspekter som exempelvis utbildning där en viss form av definiering trots allt behövs. 

Därmed är det oklart varför aspekter som etnicitet behandlas mindre ofta.  

3.3.1. Demografiska aspekten kön 

Tidigare forskning inom behavioural finance har visat på att kvinnor är mindre 

risksökande än män, resultatet presenteras dock på olika sätt. Powel och Ansic (1997) 

samt Beckmann och Menkhoff (2008) menar att kvinnor har ett lägre risktagande än män. 

Zuckerman (1991) menar att män är mer associerade med fonder med högre 

riskexponering samtidigt som Grable (1997) lyfter fram att män är proportionellt mer 

risktoleranta än vad kvinnor är. Barber och Odean (2001) kopplar det lägre risktagandet 

hos kvinnor till en större övertro hos män, vilket gör att de tar högre risk än kvinnor. 

Beckmann och Menkhoff (2008) behandlar även området övertro men de menar att 

genusskillnaderna är så små att de är obetydliga. Powel och Ansic (1997) samt Beckmann 

och Menkhoff (2008) lyfter dock fram i sina undersökningar att trots skillnaderna i 

risktagande mellan könen presterar båda parter lika bra riskjusterad avkastning. En annan 

studie som presenterar tvivel mot skillnader mellan könen inom finansiella situationer är 

Harrison, Lau och Rutström (2007). Deras studie visar att det inte finns någon 

genusaspekt knuten till risktagandet medan Grable (1997) menar att genusaspekten hade 

näst störst inverkan på risktagandet, av hans studies undersökta demografivariabler.  

 

Forskning visar alltså generellt att kvinnor är mindre risksökande men trots detta presterar 

båda könen likvärdig riskjusterad avkastning. Därmed presenteras följande hypoteser. 

 

Hypotes 1: Kvinnor har ett lägre risktagande än män. 

Hypotes 2: Den riskjusterade avkastningen är samma oavsett kön. 

3.3.2. Demografiska aspekten utbildning 

Forskningen lyfter även fram hur finansiella beslut påverkas av tidigare utbildning och 

kompetens. Harrison, Lau och Rutström (2007) menar att individer som har avslutat en 

yrkesutbildning, eller liknande, är betydligt mer riskaverta än de med lägre utbildning. 

Grable (1997) menar dock att individer med hög utbildning var proportionellt mer 

sannolika att ha en hög risktolerans, därmed drar han slutsatsen att utbildning verkar 
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uppmuntra risktagande. Grable (1997) menar även att en högre utbildning möjliggör för 

individer att bedöma riskerna mer noggrant än lägre utbildning. Fang och Wang (2014) 

gör liknande slutsatser då de menar att högre utbildning ger en djupare kännedom om 

vilka möjliga investeringsmöjligheter som finns. De menar även att en eftergymnasial 

utbildning leder till bättre prestationer hos fondförvaltare.  

 

Könets signifikans på risktagandet får en mycket mindre prononcerad effekt när man även 

behandlar kompetensen (Dwyer, Gilkeson, & List, 2002 ). Därmed drar författarna 

slutsatsen att den högre graden av riskaversion som kvinnor uppvisar, i majoritet av 

forskningsstudierna, förklaras delvis av kunskapsskillnader mellan könen. Dessa 

skillnader såg även Beckmann och Menkhoff (2008) som menar att skillnaderna mellan 

könen gällande risktagandet jämnas ut ju mer kompetens man har. Denna höga kompetens 

behöver dock inte alltid leda till mindre risktagande. Christoffersen och Sarkissian (2011) 

menar att kompetenskänslan kan vara negativ då man tar för stora risker baserade på ett 

aggressivt beteende.  

 

Forskning visar på olika effekter som utbildningen eventuellt kan ha på risktagandet hos 

fondförvaltare. Vissa forskare menar att man blir mer riskavert med hög utbildning. 

Andra forskare pekar dock på det motsatta då hög utbildning leder till att man bättre kan 

kontrollera den högre risken. Forskning visar även på en annan effekt, att hög utbildning 

minskar könets påverkan på risktagandet. På grund av detta lyder studiens tredje och 

fjärde hypotes följande. 

 

Hypotes 3: Högre utbildning leder till högre riskjusterad avkastning. 

Hypotes 4: Högre utbildning leder till att skillnaden i risktagande mellan män och 

kvinnor blir mindre. 

3.3.3. Demografiska aspekterna ålder och erfarenhet 

Forskning visar att fondförvaltares ålder och erfarenhet har ett flertal effekter på fondens 

risknivå samt prestation. Den första effekten, om något svag, är att äldre fondförvaltare 

har något sämre prestationer då de har en benägenhet att jobbar mindre hårt vilket leder 

till att de gör mindre sofistikerade finansiella beslut (Chevalier & Glenn, 1999; Li, Zhang, 

& Rui, 2011). Det mest sannolika, som Chevalier och Glenn (1999) lyfter fram, som 

påverkar detta är att yngre arbetar hårdare än äldre. Den alternativa förklaringen är att 
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äldre fondförvaltare har lägre utbildning (Chevalier & Glenn, 1999). Även Agarwal, 

Driscol, Gabaix och Laibson (2007) då forskning menar att äldre gör mindre sofistikerade 

finansiella beslut men att detta vägs upp av lång erfarenhet.  

 

Den andra effekten är kopplad till den risk som fondförvaltare väljer att ta. Li, Zhang och 

Zhao (2011) har studerat ålderns påverkan på riskexponeringen och funnit att äldre 

fondförvaltare är mindre riskbenägna än yngre fondförvaltare. Författarna kopplar även 

detta till att äldre fondförvaltare har mer erfarenhet vilket kan vara en bidragande faktor 

till den lägre tagna risknivån. Denna långa erfarenhet minskar övertro vilket därmed 

minska risktagandet. Harrison, Lau och Rutström (2007) menar att fondförvaltare med 

mer än fem års erfarenhet inte visar tecken på övertro, vilket stärks av Menkhoff, Schmidt 

och Brozynski (2006) som menar att risktagandet minskar ju mer erfarenhet man får. 

 

Sammanfattningsvis menar ett flertal studier att mer erfarna fondförvaltare tar lägre risker 

(Li, Zhang, & Zhao, 2011; Harrison, Lau, & Rutström 2007; Menkhoff, Schmidt, & 

Brozynski 2006) samtidigt som Li, Zhang och Zhao (2011) även gör denna koppling till 

äldre fondförvaltare. Både Chevalier och Glenn (1999) samt Li, Zhang och Rui (2011) 

menar att äldre presterar sämre. Men källorna som pekar på att äldre presterar sämre gör 

detta med svaga resultat. På grund av denna negativa ålderseffekt inte är start bevislig 

samtidigt som Agarwals, Driscols, Gabaixs och Laibsons (2007) forskning menar att 

denna ålderseffekt vägs upp av lång erfarenhet leder detta till att vår studie hypoteser här 

avviker något från tidigare forskning. Vår studie förmodar därmed att den negativa 

ålderseffekten vägs upp av den positiva erfarenhetseffekten och på grund av detta lyder 

hypoteserna följande.  

 

Hypotes 5: Ålder har en positiv effekt på den riskjusterade avkastningen. 

Hypotes 6: Ju högre ålder en fondförvaltare har desto lägre är risktagandet. 

Hypotes 7: Ju mer erfarenhet en fondförvaltare har desto lägre är risktagandet. 

Hypotes 8: Erfarenhet har en positiv effekt på den riskjusterade avkastningen. 

3.4. Fondförvaltning i grupper 

I följande avsnitt kommer gruppsammansättningsaspekten att presenteras i form av teorin 

upper echelon samt forskningsområdet wisdom of crowds, därefter behandlas även herd 
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behaviour. För att undersöka gruppdiversitet appliceras samma demografiska aspekter 

som tidigare vilka är kön, utbildning, ålder samt erfarenheter. Därefter kommer en kort 

diskussion genomföras för att belysa problemen som finns kring detta område och brist 

på bra teori.  

3.4.1. Upper echelon  

Hambrick och Mason (1984) publicerade upper echelon teorin som försöker binda ihop 

de fragmenterade forskningsbitarna kring ämnet till en teori. Upper echelon teorin menar 

att organisatoriska utfall, som finansiella prestationer, delvis kan förutspås av toppchefers 

erfarenheter, kunskap samt bakgrund. Hambrick och Mason (1984) menar även att det är 

demografiska faktorer, som ålder, kön, utbildning med flera, som ligger till grund för 

toppchefernas beslutsfattande och därmed bör dessa undersökas.  

 

Hambrick, Cho och Chen (1996) resultat pekar mot att det finns ett positivt samband 

mellan heterogena chefsgrupper och benägenheten att fatta djärva och aggressiva beslut. 

Författarna fann även att heterogena grupper hade en positiv korrelation med ökade 

vinster och ökade marknadsandelar. De homogena grupperna visade sig agera liknande 

dock mer effektivt. Hambrick, Cho och Chen (1996) drar därmed slutsatsen att heterogena 

grupper är mer kreativa medan homogena grupper är mer effektiva.  

 

Ramos (2015) fann däremot att heterogena chefsgrupper är generellt negativt korrelerade 

med vinstmarginal samt räntabilitet på totalt kapital. Ramos undersökte två olika 

ekonomiska perioder, en turbulent period samt en stabil period. Den negativa 

korrelationen mellan heterogena grupper och räntabilitet på totalt kapital kunde ses för 

både stabila och turbulenta ekonomiska perioder, medan den negativa korrelationen vid 

vinstmarginal endast sågs under den turbulenta perioden. Ramos jämför detta med resultat 

från vad som förväntas av upper echelon teorin. Denna studie ger stöd för teorin under 

stabila perioder, då det är förväntat av en homogen grupp att följa redan bestämda 

ageranden. Däremot pekar studiens resultat emot upper echelon teorin under turbulenta 

perioder då heterogena chefsgrupper har negativ inverkan på resultatet. Filleys, Houses 

och Kerrs (1976) resultat visar på liknande resonemang då de menar att homogena 

grupper är bättre på rutinmässig problemlösning medan heterogena grupper är bättre på 

dåligt definierade nya problem. De drar dessa slutsatser då olika åsikter, kunskaper och 

bakgrund bidrar till att man kan ventilera alternativa lösningar bättre.  
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Dwyer, Richard och Chadwick (2003) menar att diversitet i grupper har en generell 

positiv inverkan på resultatet, framförallt könsdiversitet. De menar att de potentiella 

fördelarna med en könsdiversifierad grupp är att individer kommer med olika perspektiv 

och erfarenheter vilket därmed ökar gruppens prestationer. Författarna menar även att 

studiens resultat, att könsdiversifierade grupper presterar bättre än icke könsdiversifierade 

grupper, kan uppnås på alla nivåer i verksamheten och är därmed inte begränsat till 

toppcheferna (Dwyer, Richard, & Chadwick, 2003 ).  

 

O’Reilly, Snyder och Boothe (1993) menar att högre toppchefsdiversitet leder till mindre 

kommunikation vilket leder till sämre beslutsfattande det slutliga resultatet av detta visar 

sig i sämre organisationella prestationer. Detta menar även Miller, Burke och Glick 

(1998) samt Miller och Cardinal (1994) då deras resultat visar att högre 

toppchefsdiversitet leder indirekt till sämre organisationella prestationer.  

3.4.2. Wisdom of crowds 

Wisdom of crowds är forskningsområdet som utgår ifrån att generellt är individuella 

experter underlägsna en grupp människor vid beslutsfattande och problemlösande. Galton 

(1907) berömda oxviktsexempel är en ofta refererad artikel inom detta område. 

Exempelvis inleder Surowiecki (2004) sin bok med just Galtons (1907) artikel. Galton 

(1907) upptäckte att 787 diversifierade personer gissade i princip rätt på hur mycket oxen 

vägde, med enbart 0,08 % fel. Detta forskningsområde handlar precis om detta, som 

Surowiecki definierade som (XIII, 2004) ”Under the right circumstances, groups are 

remarkably intelligent, and are often smarter than the smartest people in them.”. 

Forskning som visar på samma sak är exempelvis Hogarth (1978), Johnson, Budescu och 

Wallsten (2001) och Wolfers och Zitzewitz (2004). Kugler, Kausel och Kocher (2012) 

fann att individer i grupper presterar bättre då de har förmågan att övervaka varandra, 

innehar mer information samt att ett förväntat beteende sätts på individerna. På grund av 

detta agerar grupper oftast mer rationellt och mer i linje med teoretiska förutsägelser än 

enstaka individer. Det finns alltså mycket forskning som pekar på samma sak, att en grupp 

människor fattar bättre beslut och löser problem bättre som ett kollektiv än individuella 

experter kan göra.  
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Surowiecki (2004) lyfter fram förutsättningar som är nödvändiga för att säkerställa att 

gruppen kommer fram till ett bättre resultat än individer. Det första och viktigaste är att 

gruppen ska vara diversifierad för att individerna i gruppen ska kunna göra unika 

tolkningar av observerad fakta. Diversitet är också viktigt för att försäkra sig om att 

gruppen har mycket information. Om en grupp består av nästan identiska individer vet 

inte gruppen mer än de enskilda individerna som gruppen består av. För det andra ska 

varje individ göra en oberoende uppskattning, alltså inte påverkas av den andres beslut. 

Surowiecki (2004) menar att grupper kan falla på denna aspekt då individer gärna pratar 

med varandra och delar på informationen. Detta behov av att tillhöra kan yttra sig i form 

av herd behaviour, vilket därmed starkt behöver undvikas inom forskningsfältet wisdom 

of crowds.  

 

Surowiecki (2004) beskriver att grupper enbart gör bättre beslut då individerna i gruppen 

faktiskt vet något i frågan. Detta krävs för att få tillförlitliga genomsnittliga svar som är 

bättre än vilda chansningar. Surowiecki (2004) lyfter fram att ju fler som finns i gruppen 

ju bättre blir också resultatet. Annan forskning visar att man inte behöver vara fler än 

några stycken (Hogarth, 1978; Johnson, Budescu, & Wallsten, 2001), eller till och med 

så få som två personer (Herzog & Hertwig, 2009) för att dra nytta av wisdom of crowds. 

Herzog and Hertwig (2009) menar även att individer skapar sig flera uppfattningar om 

samma sak, där uppfattningarna bygger på olika källor av kunskap. Detta arbetssätt 

skapade bättre resultat än om man inte gjorde det. Däremot såg Herzog and Hertwig 

(2009) dock att detta arbetssätt var mindre effektivt än om två personer sammanvägde 

sina resultat.  

 

De negativa aspekterna med detta forskningsfält är att vissa förutsättningar måste 

uppfyllas, som tidigare nämnts. Gruppen måste vara diversifierad för att gruppen ska ha 

så mycket information som möjligt. Detta skulle kunna bli ett problem vid undersökandet 

av gruppsammansättning hos fondförvaltare. I fondförvaltargrupper där individerna har 

samma kön, närliggande åldrar samt har liknande erfarenheter och utbildning kommer 

detta därmed att ha en negativ inverkan på wisdom of crowds effekten. Den andra 

alternativt negativa aspekten är att individer i gruppen ska ta egna beslut utan att påverkas 

av andra. Denna aspekt befinner sig inom området herd behaviour vilket därmed behöver 

behandlas enskilt.  
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3.4.3. Herd behaviour  

Det finns flera anledningar till varför en nyttomaximerande investerare skulle byta 

strategi efter att ha sett andras strategier. För det första skulle andra individer kunna ha 

tillgång till annan information som de grundar sitt beslut på. Men för det andra kan 

individer dra nytta av att följa strömmen för att på så sätt dölja sin egen okunskap 

(Scharfstein & Stein, 1990). 

 

Forskning pekar även i olika riktningar gällande vilka som har tendens till att följa 

strömmen istället för att följa sin egen information. Graham (1999) menar att de 

individerna med gott rykte har incitament att gå med gruppen för att inte förlora sitt goda 

rykte eller lönenivå. Däremot lyfter Hong, Kudik och Solomon (2000) samt Chevalier 

och Ellison (1999) att oerfarna individer söker lägre risker och följer därmed andra som 

har mer erfarenhet.  

 

Bikhchandani och Sharma (2001) menar att det inte finns någon direkt koppling mellan 

det teoretiskt undersökta herd behaviour och det praktiskt undersökta. En annan aspekt 

som talar emot herd behaviour inom fondförvaltning är att Grinblatt, Titman och 

Wermers (1995) undersökning inte finner någon signifikant ekonomisk bevisning för 

beteendet.  

 

På grund av att forskningen pekar på olika håll samt att vissa forskare menar att det inte 

finns någon stark koppling mellan herd behaviour och beslut som har en ekonomisk 

påverkan kommer denna studie inte att gå djupare på denna aspekt än så. Detta leder även 

till att en av förutsättningarna inom wisdom of crowds försvinner då herd behaviour är så 

pass svagt.  

3.4.4. Diskussion kring grupplitteraturen  

I detta stycke tillkommer en diskussion om varför denna studie rör sig inom två olika 

områden gällande gruppteorierna samt svårigheterna som finns att direkt applicera någon 

av dessa teorier på just fondförvaltare. Upper echelon teorin är inriktad på chefer i 

toppskiktet av organisationer (Hambrick & Mason, 1984). Då fondförvaltare inte är detta 

är det svårt att direkt tillämpa denna teori på fondförvaltare. Trots att det finns brister i 

teorin kan en relevans ändå ses. Även om yrket som fondförvaltare i sig inte är 

chefspositioner är det en väldigt specifik profession eftersom förvaltarna besitter 
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expertkunskap där de dagligen gör beslutsfattanden som kräver insyn (Maister, 1993). På 

grund av detta samt att denna studie rör sig inom olika beteendeområden är därmed upper 

echelon relevant att inkludera.  

 

Wisdom of crowds menar att generellt är grupper bättre än enskilda experter (Surowiecki, 

2004). Även om majoriteten av fondförvaltare jobbar enskilt så finns det grupper, dock 

är dessa gruppers prestationer sällan eller aldrig undersökta. På grund av detta innefattar 

denna studie forskningsområdet wisdom of crowds för att framförallt kunna undersöka 

perspektivet om fler individer i grupper har någon inverkan på prestationen. Även om 

wisdom of crowds huvudaspekt är att flera personer presterar bättre än individuella 

experter finns det aspekter inom forskningsfältet som pekar på att om man har möjlighet 

till diskussion blir resultatet bättre (Kugler, Kausel & Kocher, 2012; Hogarth, 1978; 

Johnson, Budescu, & Wallsten, 2001; Herzog and Hertwig 2009). Även här är inte 

forskningsområdet direkt applicerbart med wisdom of crowds bidrar ändå med denna 

aspekt till denna studie.  

 

Studier som utförts inom upper echelon teorin visar hur diversiteten i chefsgrupperna 

både är positiva och negativa. Ett fåtal studier som stödjer de positiva 

diversitetsaspekterna presenterar dock ofta även negativa aspekter (Filley, House, & Kerr, 

1976; Hambrick, Cho, & Chen, 1996; Ramos, 2015). Exempelvis visade en studie att 

heterogena grupper är positivt korrelerade med ökade vinster, dock även att homogena 

grupper var ännu bättre (Hambrick, Cho, & Chen, 1996). Överlag visar dock forskningen 

att chefsdiversitet har en generell negativ inverkan på organisationens resultat (Filley, 

House, & Kerr, 1976; Ramos, 2015). Inom forskningsfältet wisdom of crowds visar 

forskning att grupper är bättre problemlösare än enskilda individer, men även att ju fler 

personer i gruppen desto bättre resultat (Galton, 1907; Surowiecki, 2004). Man styrker 

även att grupper ska vara diversifierade för att dra nytta av den positiva effekten som 

wisdom of crowds kan ha (Galton, 1907; Kugler, Kausel, & Kocher, 2012). Då det finns 

svårighet att applicera teori angående gruppdiversitetens effekt på riskjusterad avkastning 

på grund av att det inte är ett tillräcklig utforskat område visar även denna studie vilken 

litteratur, upper echelon eller wisdom of crowds, som väger tyngst på just 

fondförvaltarprofessionen. På grund av detta lyder studiens nionde och tionde hypoteser 

följande.  
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Hypotes 9: Fonder förvaltade av grupper presterar bättre riskjusterad avkastning än 

fonder förvaltade av enskilda individer. 

Hypotes 10: Ju mer diversifierad gruppen är, i form av de demografiska aspekterna kön, 

ålder, utbildning och erfarenheter, desto större blir effekten på den riskjusterade 

avkastningen. 

 

4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras studiens datainsamlingsmetod och urval samt avgränsningar. 

Därefter följer en operationalisering av de oberoende och beroende variablerna. 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Med syftet att undersöka hur de demografiska aspekterna och gruppsammansättningen av 

förvaltare påverkar en fondförvaltares prestationer kommer en longitudinell kvantitativ 

datainsamlingsmetod att användas. Historiska sekundärdata insamlas ifrån Morningstar 

(2017), som är ett forsknings- och förvaltningsbolag med fokus på investeringar. Från 

denna hemsida fås en del av den fundamentala informationen som denna studie kräver. 

Data som inhämtas från Morningstar (2017) är fondförvaltarnas kön, antalet förvaltare 

per fond, total tid förvaltad av specifika förvaltare, årlig avkastning för både index samt 

specifik fond sedan 2013, standardavvikelse för index samt specifik fond baserad på fem 

års historik, fondernas betavärde, Sharpekvoten baserad på tre års historik samt 

förklaringsvärdet R2. Andra hemsidor som har använts för att hämta viktig information 

kring utbildning och erfarenhet har varit Linkedin (2017) samt fondbolagens egna 

hemsidor. Informationen kring fondförvaltarnas ålder har inhämtats via olika sökmotorer 

som Hitta (2017), Eniro (2017) och Birthday (2017). I de fall där vi inte har kunnat få 

fram ålder på grund av skyddad identitet eller för många träffar på det givna namnet har 

en uppskattning utifrån bilder på fondförvaltarna gjorts. Bilderna har vi funnit via 

Linkedin (2017), eller fondbolagens hemsidor.  

4.2. Urval och avgränsningar 

Syftet med ett urval är att urvalet ska på ett så noggrant och träffsäkert vis som möjligt 

representera hela den studiekategori som undersöks (Denscombe, 2016). För att kunna 
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genomföra denna studie har avgränsningar fått göras kring valet utav aktiva fonder som 

studerats och en tidperiod för vilka år fonderna ska ha förvaltats under.  

 

Fonderna har begränsats till Sverigefonder och fonderna ska ha förvaltats under hela 

perioden 2014–2016. Fondförvaltarna som ingick i en grupp ska ha varit aktiv i minst ett 

år i gruppen. Vid valet av aktiv eller inte aktiv fond har studien grundats på att aktiva 

fonder är de fonder som har en förklaringsgrad under 99 %.  

 

Av totalt 161 studerade fonder har urvalet lett till att endast 98 fonder uppfyllt kraven. Av 

dessa är 73 fonder förvaltade utav enskilda fondförvaltare och 25 fonder förvaltade utav 

en grupp med fondförvaltare.  

4.3. Operationalisering 

I samband med valet utav kunskapskälla förklarar Hartman (2004) vikten av att forskarna 

operationaliserar. Operationalisering innebär att abstrakta och omätbara termer 

interpreteras till konkreta och mätbara termer. Hartman (2004) betonar vikten av att 

operationalisera på rätt vis, eftersom att en fel operationalisering leder till att studien inte 

ger det eftersträvande stödet till hypoteserna. I detta avsnitt kommer därav 

operationalisering utav studiens beroende och oberoende variabler att presenteras.  

4.3.1. Oberoende variabler  

En positivistisk studie med avsikten att förklara någonting och inte avsikten att förstå 

syftar vanligtvis till att fastställa orsakerna till att det sker förändring i det man studerar. 

Att endast påvisa ett samband är inte alltid tillräckligt, orsaken till förändringen är 

vanligtvis det man vill komma fram till och därför särskiljer man de oberoende och de 

beroende variablerna. De oberoende variablerna är de variablerna som har en effekt på 

den beroende variabeln om det finns ett samband mellan variablerna. En förändring i den 

oberoende variabeln innebär en påverkan på den beroende variabeln (Denscombe, 2016). 

 

Studien har ett antal oberoende variabler och det är kön, ålder, utbildning, erfarenhet, 

grupptillhörighet samt gruppens sammansättning beträffande de demografiska 

aspekterna. Variabeln kön har samlats in genom att varje fondförvaltares kön har 
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identifierats som man eller kvinna och männen har kodats till en etta medan kvinnor till 

en tvåa.  

 

Fondförvaltarnas ålder är mätt i antal år och på de fondförvaltare där vi inte har kunnat 

finna rätt ålder har vi uppskattat en ålder efter bilder. Den senaste och mest aktuella bilden 

som vi har funnit på fondförvaltern har båda fått titta på oberoende av varandra och 

uppskatta en ålder, sedan har medelvärdet av uppskattningen fått bli åldern som 

fondförvaltaren har fått. Det har rört sig om två fondförvaltare och vi var överens om 

båda.  

 

Utbildningen har kategoriserats som låg, medel och hög utbildning där kodningen 1 varit 

låg utbildning, 2 medelhög utbildning och 3 hög utbildning. Ingen gymnasieutbildning 

har rankats som låg utbildning, gymnasieutbildning som medelhög och eftergymnasial 

utbildning som hög utbildning. Denna rankning motiveras då Fang och Wang (2014) 

menar att en eftergymnasial utbildning leder till bättre prestationer hos fondförvaltare. 

Erfarenheter har mätts i antal år man har arbetat med förvaltning utav fonder och det har 

kategoriserats som följande: erfarenhet utav aktiv förvaltning i mindre än 5 år som en 1:a, 

erfarenhet utav förvaltning av fonder mellan 5 och 10 år som en 2:a och mer än 10 års 

erfarenhet av fondförvaltning som en 3:a. Dessa kategoriseringsspann har skapats med 

hänsyn tagen till det empiriska materialet där majoriteten av fondförvaltarna har en 

erfarenhet på mer än 10 år. Att skapa kategorier kan ses som en begränsning men då 

samma nivåer som låg, medel och hög eftersträvas även här blev femårspann naturliga då 

denna gräns finns i mitten av återstående material. De kategoriska variablerna utbildning 

och ålder har vi inte kunnat mäta kontinuerligt på grund av bristfällig exakt information.  

 

Grupptillhörighetseffekten undersöktes genom att de fonder som förvaltades av enskilda 

individer, kodades med en etta, och sattes i relation till fonder som förvaltades av grupper, 

som kodades med en tvåa.  

 

Utifrån tidigare könskodning har könsdiversiteten beräknats som variationen i gruppen 

baserade på hela populationen. Exempelvis om gruppen enbart består av män blir 

variationen 0, vilket därmed är minimumvariationen och därmed även 

miniumdiversiteten i denna variabel. Om gruppen däremot består av en man och en 

kvinna blir variationen 0,25, vilket därmed är maxvariationen och därmed även 
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maximumdiversiteten i denna variabel. På grund av detta kan denna könsdiversitet enbart 

få värden mellan 0 och 0,25. Därefter kategoriseras denna variation med poäng från 0-2 

enligt tabell 1. Anledningen att denna poängvidd valt är på grund av att studien vill ha 

samtliga diversitetsmått på samma skala.  

 

 

 

Tabell 1: Poängtabell för könsdiversitet 

Variation Poäng 

0 0 

0,18-0,23 1 

0,25 2 

 

Därefter beräknades åldersdiversiteten som medelvärdet av skillnaderna på åldrarna i 

absolutbelopp. Efter denna beräkning kategoriserades dessa medelvärden som medför en 

poäng från 0-2 enligt tabell 2. Anledningen till givna kategoriseringsspann är med hänsyn 

tagit till det empiriska materialet, precis som ovan beskrivet.  

 

Tabell 2: Poängtabell för åldersdiversitet 

Åldersdiversitet Poäng 

Mindre än 5 år 0 

Mellan 5-10 år 1 

Över 10 år 2 

 

Efter detta beräknades erfarenhetsdiversiteten som medelvärdet av skillnaderna på 

erfarenhet i absolutbelopp. Efter denna beräkning kategoriserades dessa medelvärden 

som medför en poäng från 0-2 enligt tabell 3.  

 

Tabell 3: Poängtabell för erfarenhetsdiversitet 

Erfarenhetsdiversitet  Poäng 

0-0,66 0 

0,67-1,33 1 

1,33-2 2 
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4.3.2. Beroende variabler  

Denscombe (2016) förklarar att de beroende variablerna förändras vid förändringar i de 

oberoende variablerna. Den beroende variabeln beror helt och hållet på den oberoende 

variabeln och en förändring i den beroende variabeln orsakar inte en förändring i den 

oberoende variabeln (Denscombe, 2016). Studiens beroende variabler är två riskformer 

samt tre olika riskjusterande avkastningsmått.  

 

De två beroende riskformerna är standardavvikelse och betavärdet. Standardavvikelsen 

beräknas enligt följande: 

 

𝛔𝐩 =  √
∑(𝒙 − 𝒎)𝟐

𝒏
 

 

𝝈p = Fondens standardavvikelse 

x = Observationsvärdet  

m = Medelvärde 

n = Antalet observationer  

 

Formel 1: Standardavvikelse 

(Hämtad från: Rockafellar, Uryasev, & Zabarankin, Master funds in portfolio analysis with general 

deviation measures, s.747, 2006) 

 

Den andra riskformen är betavärdet som beräknas enligt följande:  

 

𝛃𝐩 =  
𝑪𝒐𝒗(𝒓𝒊, 𝒓𝒎)

𝝈𝟐(𝒓𝒎)
 

 

βp = Fondens betavärde 

ri = Fondens avkastning  

rm = Jämförelseindexets avkastning 

𝝈p = Fondens standardavvikelse 

 

Formel 2: Betavärde 

(Hämtad från: Jensen, The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, s.4, 1967) 
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För att beräkna det första effektivitetsmåttet som är Jensens alfa subtraheras portföljens 

avkastning med portföljens CAPM enligt följande:  

 

𝐉𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬 𝐀𝐥𝐟𝐚 =  𝛂 =  𝐑𝐩 – ( 𝐑𝐟 +  𝛃𝐩 (𝐑𝐦 −  𝐑𝐟 ) 

 

Rp = Fondens avkastning 

Rf = Den riskfria räntan 

βp = Fondens betavärde 

Rm = Jämförelseindexets avkastning  

 

Formel 3: Jensens Alfa 

(Hämtad från: Jensen, The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, s.395, 1967) 

 

Det andra riskjusterade avkastningsmåttet är Treynors kvot som beräknas ut enligt 

följande:  

𝐓𝐫𝐞𝐲𝐧𝐨𝐫𝐬 𝐤𝐯𝐨𝐭 =
( 𝐑𝐩 –  𝐑𝐟 )

 ß𝐩
 

 

Rp = Fondens avkastning 

Rf = Den riskfria räntan 

βp = Fondens betavärde 

 

Formel 4: Treynors kvot 

(Hämtad från: Sharpe, Mutual Fund Performance, s.127, 1966)  

 

Det tredje riskjusterade avkastningsmåttet är Sharpekvoten som beräknas ut enligt 

följande:  

 

𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐤𝐯𝐨𝐭𝐞𝐧 =  
( 𝐑𝐩 – 𝐑𝐟 )

σ𝐩
 

 

Rp = Fondens avkastning 

Rf = Den riskfria räntan 

𝝈p = Fondens standardavvikelse 
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Formel 5: Sharpekvoten 

(Hämtad från: Sharpe, Mutual Fund Performance, s.130, 1966)  

 

4.4. Analysmetoder  

Det insamlade datamaterialet analyseras vidare i studien med hjälp av datorprogrammet 

SPSS. Tester som körs i SPSS är T-test, linjär regressionsanalys samt multipel linjär 

regressionsanalys. Samtliga variabler som testas antas vara normalfördelade. 

Signifikansnivån som används är 5 % vilket medför en 95 %-ig konfidensgrad som anses 

ge en tillräckligt hög tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 2015).  
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5. Empirisk analys 

I den empiriska analysen kommer inledningsvis en kort övergripande sammanfattning 

över studiens empiri att presenteras. Vidare redogörs för resultatet utifrån den insamlade 

empirin och därefter följer en analys med fokus på de hypoteser som har ställts.  

5.1. Beskrivande statistik, enskilda aspekter 

Undersökning har innefattat totalt 98 Sverigefonder varav 73 fonder har förvaltats utav 

enskilda individer och 25 fonder har förvaltats i grupp. Totalt antal fondförvaltare som 

har studerats är 112 varav antal män är 102 och antal kvinnor 10. Av antalet kvinnor i 

studien var det 70 % av kvinnorna förvaltade fonder i grupp medan 74,5 % av männen 

förvaltade fonderna enskilt.  

 

Tabell 4: Beskrivande statistik gällande demografiska faktorer, effektivitetsmått samt risk 

Variabel  Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

Ålder 29 64 47 7,5 

Utbildning 3 3 3 0 

 

Erfarenhet 1 3 2,79 0,44 

 

Jensens alfa -0,108 0,107 0,011 0,03 

Treynors kvot 0,078 0,302 0,154 0,055 

Sharpekvot 0,57 1,66 1,06 0,24 

Riskmåttet Beta 0,6 1 0,83 0,08 

Riskmåttet 

Standardavvikelse  

0,1043 0,1559 0,1269 0,01 

 

Tabell 4 visar en övergripande beskrivande statistik där minimum, maximum, 

medelvärdet samt standardavvikelsen framgår för variablerna ålder, utbildning, 

erfarenhet, de tre riskjusterade avkastningsmåtten samt de två riskmåtten 

standardavvikelse och beta. Tabell 4 visar att den yngsta fondförvaltaren som har 

studerats är 29 år gammal och den äldsta är 64 år gammal. Genomsnittsåldern för 

Sverigefondernas fondförvaltare är 47 år med en standardavvikelse på 7,5 år. Samtliga 

fondförvaltare har en hög utbildning och i empirin förekommer det fondförvaltare med 

en erfarenhet lägre än 5 år samt fondförvaltare med erfarenhet mer än 10 år, enligt 

kategoriseringen som beskrivits i operationaliseringen.  
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I tabell 4 ses att det lägsta riskjusterade måttet för fonderna är -0,108 enligt Jensens alfa, 

0,078 enligt Treynors kvot och 0,57 enligt Sharpekvoten. Det högsta riskjusterade måttet 

för fonderna är 0,107 enligt Jensens Alfa, 0,302 enligt Treynors kvot och 1,66 enligt 

Sharpekvoten. Sverigefondernas genomsnittliga riskjusterade avkastning är enligt 

Jensens alfa 0,011 med en standardavvikelse på 0,03, enligt Treynors kvot 0,154 med en 

standardavvikelse på 0,055 och enligt Sharpekvoten 1,06 med en standardavvikelse på 

0,24.  

 

Fondförvaltarnas risktagande framgår också i tabell 4 och den lägsta risken som 

fondförvaltarna tar enligt riskmåttet beta är 1 och enligt standardavvikelse 0,1043.   Den 

högsta risken som fondförvaltarna tar enligt riskmåttet beta är 0,6 och enligt 

standardavvikelse 0,1559. Den genomsnittliga risken som fondförvaltarna tar är enligt 

beta 0,83 med en standardavvikelse på 0,08 och enligt riskmåttet standardavvikelse 

0,1269 med en standardavvikelse på 0,01.  

5.2. Kön, enskilda fondförvaltare 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen för hypotes ett och två som är kopplade till 

den demografiska aspekten kön att redogöras för. Här har t-test gjorts.   

 

Hypotes 1: Kvinnor har ett lägre risktagande än män. 

 

Tabell 5: Medelvärden i risktagande mellan män och kvinnor 

Riskform Kön       Antal Medelvärde 

Standardavvikelse  Man  70 0,1266 

 Kvinna 3 0,1251 

 

Beta Man 70 0,929 

 Kvinna 3 0,933 

Tabell 5 visar medelvärdet av de två olika riskformerna för manliga respektive kvinnliga 

fondförvaltare. Det framgår tydligt att könen ligger väldigt jämnt sinsemellan när det 

kommer till hur mycket risk man är benägen att ta men att männen är lite mer riskbenägna 

än vad kvinnor tenderar att vara. Betavärdet tyder också på att kvinnor väljer att ligga 

närmare marknaden och har därmed ett lägre risktagande än männen, även om det i detta 

fall rör sig om en väldigt liten skillnad mellan könen.  
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Tabell 6: Signifikanstest av risktagande mellan män och kvinnor 

              95 % Konfidensintervall 

 

            Riskform P-värde Lägre gräns Övre gräns 

 

Standardavvikelse 0,381 - 0,0098656 0,0128828 

 

Beta 0,462 -0,1024 0,0929 

 

Tabell 6 visar ett signifikanstest av risktagande mellan män och kvinnor med en 

signifikansnivå på 5 %. I tabellen framgår de två olika riskformernas p-värde samt 

konfidensintervall. Båda riskformer har ett p-värde som är större än signifikansnivån på 

5 % och båda konfidensintervall har intervall som täcker nollan. Detta medför att vår 

hypotes förkastas och att det därmed inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor i 

risktagandet. Den lilla avvikelsen som ses mellan manligt och kvinnligt risktagande i 

kombination med att ingen signifikans finns kan förklaras av det låga antalet kvinnor som 

finns i undersökningen.  

 

I studiens test av hypotes ett var det endast tre kvinnor som deltog vilket inte ger 

möjligheten att kunna dra korrekta slutsatser. Att det endast var tre kvinnor i urvalet tyder 

på att männen dominerar i finansbranschen. Även Valeriia (2013) som undersökte 

kvinnors roll i beslutsfattande roller fann för få kvinnor för att kunna dra relevanta och 

korrekta slutsatser.  

 

Byrnes, Miller och Schafers (1999) undersökning visar att kvinnor anses vara mer 

riskaverta än män i allmänhet. Studiens resultat i tabell 5 visar på samma sak, dock 

insignifikant. Studiens resultat stödjer snarare Harrison, Lau och Rutström (2007) som 

visar att det inte finns några genusaspekter knutna till risktagande. Förklaringen till detta 

kan vara att man besitter tillräckligt med god kunskap inom området fondförvaltning som 

professionalist och att kompetensen därmed jämnar ut skillnaderna i risktagandet mellan 

män och kvinnor enligt Beckmann & Menkhoff (2008). Studiens resultat kan inte påvisa 

någon skillnad mellan manligt och kvinnligt risktagande utifrån signifikanstestet. 

Relevansen av att göra signifikanstestet på grund av det låga antalet kvinnor kan därmed 

ifrågasättas, vilket kommer diskuteras vidare nedan.  
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Hypotes 2: Den riskjusterade avkastningen är densamma oavsett kön. 

 

Tabell 7: Medelvärden i riskjusterad avkastning mellan män och kvinnor 
 

Riskjusterat 

avkastningsmått 

Kön Antal Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Jensens alfa Man 70 0,00911 0,0336  

 Kvinna 3 -0,0011 0,0157  

 

Treynors kvot 

 

Man 

 

70 

 

0,15592 

 

0,0575  

 Kvinna 3 0,14033 0,0509  

 

Sharpekvoten 

 

Man 

 

70 

 

1,0690 

 

0,249  

 Kvinna 3 0,9733 0,2815  

 

Tabell 7 visar antalet män och kvinnor, medelvärden samt standardavvikelser för de tre 

riskjusterade avkastningsmåtten. I tabellen ser man att det förkommer skillnader mellan 

kvinnor och män i medelvärde för de tre olika prestationsmåtten. Samtliga 

effektivitetsmått visar att män presterar bättre än kvinnor och för Jensens alfa är kvinnors 

prestation till och med negativ.  

 

Tabell 8: Signifikanstest av riskjusterade avkastning mellan män och kvinnor 

                  95 % konfidensintervall 

Riskjusterat 

avkastningsmått 

P-värde Lägre gräns Övre gräns 

Jensens alfa 0,639 -0,298 0,0482 

Treynors kvot 0,646 -0,0518 0,0830 

Sharpekvoten 0,518 -0,198 0,390 

 

Tabell 8 visar ett signifikanstest av riskjusterad avkastning mellan män och kvinnor. Med 

en fortsatt signifikansnivå på 5 % ser man tydligt att samtliga prestationsmåtten har för 

höga p-värden och att samtliga konfidensintervall täcker nollan. Detta resultat visar att vi 

inte kan påvisa någon skillnad i riskjusterad avkastning mellan män och kvinnor.  

 

Beckmann och Menkhoff (2008) lyfter i sin teori fram att genusskillnaderna är så små att 

de är obetydliga och det kan vara en utav förklaringarna till signifikanstesternas resultat.  

Beckmann och Menkhoff (2008) lyfter även fram att trots små skillnader i risktagande 

presterar både män och kvinnor lika bra riskjusterad avkastning, detta påstår även Powel 

och Ansic (1997).   
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Brist på antalet kvinnor i undersökningen har lett till att signifikanstesterna inte visar 

signifikanta resultat. Ett större antal undersökta fonder, exempelvis att även inkludera 

Europafonder, hade förhoppningsvis lett till fler kvinnor samt större spridning. En bredare 

undersökning hade möjliggjort mer statistiskt säkerställda resultat. Trots den empiriska 

data som visar ett lågt antal kvinnor finns ändå en varians som därmed kan undersökas 

och påverka resultat. Däremot påverkar detta låga antalet kvinnor undersökningsresultatet 

negativt då inga signifikanta modeller kan påvisas, se tabell 6 och 8. Eftersom en varians 

trots allt finns gjordes valet att ändå undersöka materialet, trots att signifikansen här blev 

mindre stark. Däremot kan det trots allt vara viktigt att inkludera könsskillnaderna inom 

branscher som dessa för att lyfta upp ojämlikheterna. 

5.3. Utbildning, enskilda fondförvaltare 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen för hypotes tre och fyra som är kopplade 

till den demografiska aspekten utbildning att redogöras. Här har inga statistiska test gjorts.  

 

Hypotes 3: Högre utbildning leder till högre riskjusterad avkastning. 

Hypotes 4: Högre utbildning leder till att skillnaden i risktagande mellan män och 

kvinnor blir mindre. 

 

På grund av brist på empirisk information, gällande fondförvaltares utbildningar, finns 

härmed en begränsning i denna studie, se tabell 4. Som tidigare nämnts, när studiens 

avgränsningar diskuterades, skriver inte alla ut vilken utbildning de har förutom var de 

har studerat samt hur länge. Då vi inte vet vilken inriktning förvaltarna har vill vi inte 

inkorrekt straffa dessa i undersökningen på grund av mindre bra offentlig information. 

Detta leder till att förvaltare som har en högskoleutbildning i denna studie ingår i 

kategorin med hög utbildning. Därmed är det en metodmässig begränsning som här 

uppstår. Denna begränsning skulle ha kunnat undvikas genom att göra en större 

empiriinsamling i form av enkäter alternativt intervjuer med fondförvaltare där 

informationen saknas. En annan lösning på problemet skulle kunna vara att bryta ner 

vilken högskoleutbildning individen har och på så sätt undersöka skillnader mellan 

utbildningar och inriktningar.  
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På grund av att samtliga fondförvaltare i denna studie har en högskoleutbildning leder 

detta till att samtliga förvaltare klassificeras att ha hög utbildning och därmed uppstår det 

ett problem vid dessa hypotesprövningar. Eftersom ingen variation finns i variabeln 

utbildningsnivå i denna studie kan heller inga modeller skapas och resultat visas för 

eventuella samband mellan utbildningsnivå, risktagande och riskjusterad avkastning.  

 

Fondförvaltare är ett yrke som kräver hög utbildning (Hulth & Höjding, 2014) och det är 

en utav anledningarna till att samtliga fondförvaltare som har undersökts har haft en hög 

utbildning. Deras studie finner även att samtliga har en eftergymnasial utbildning.  

5.4. Ålder, enskilda fondförvaltare 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen för hypotes fem och sex, som är kopplade 

till den demografiska aspekten ålder att redogöras för. Här har linjära regressionsanalyser 

utförts.  

 

Hypotes 5: Ålder har en positiv effekt på den riskjusterade avkastningen. 

 

Tabell 9: Ålderns påverkan samt ålderns samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,632 0,000 

Ålder (X) 0,009 0,008 

R2 0,079  

 

Tabell 9 visar att modellen har en positiv lutning då betavärdet för variabeln Ålder (X) är 

0,009. Detta leder till att om åldern på fondförvaltaren stiger med 1 ökar Sharpekvoten 

med 0,009, givet allt annat är lika. Detta samband är statistiskt signifikant då p-värdet är 

mindre än 5 %. Förklaringsgraden i tabell 9 på 0,079 innebär att variationen i 

Sharpekvoten förklaras till 7,9 % av fondförvaltarens ålder.  

 
Tabell 10: Ålderns påverkan samt ålderns samband på Jensens alfa 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) -0,019 0,217 

Ålder (X) 0,001 0,125 

R2 0,019  
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Tabell 10 visar att modellen har en positiv lutning då betavärdet för variabeln Ålder (X) 

är 0,001. Detta leder till att om åldern på fondförvaltaren stiger med 1 ökar Jensens alfa 

med 0,001, givet allt annat lika. Detta samband är inte signifikant då p-värdet på 0,125 är 

större än 5 %. På grund av detta har ålder inte en statistiskt säkerställd positiv effekt på 

Jensens alfa. Eftersom ingen statistisk signifikans finns är det därmed intetsägande att 

uttrycka sig om förklaringsgraden i tabell 10 på 0,019.  

 
Tabell 11: Ålderns påverkan samt ålderns samband på Treynors kvot. 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,084 0,002 

Ålder (X) 0,001 0,044 

R2 0,040  

 

Tabell 11 visar att modellen har en positiv lutning då variabeln Ålder (X) är 0,001. Detta 

innebär att om åldern på fondförvaltaren stiger med 1 ökar Treynors kvot med 0,001, 

givet allt annat lika. Detta samband har en enstjärnig signifikans då dess P-värde 0,044 är 

mindre än signifikansnivån på 5 %. Därmed är det statistiskt signifikant att ålder har en 

positiv effekt på Sharpekvoten. Förklaringsgraden i tabell 11 på 0,040 innebär att 

variationen i Sharpekvoten förklaras till 4 % av fondförvaltarens ålder.  

 

Enligt Chevalier och Glenn (1999) samt Li, Zhang och Zhaos (2011) undersökningar där 

det visade sig att äldre presterar sämre än yngre motsäger vårt resultat deras. Tabell 9 och 

11 visar att åldern har en signifikant positiv påverkan på fondförvaltares prestationer. 

Tabell 10 visar även den på en positiv effekt, dock utan signifikans. Enligt Agarwal, 

Driscol, Gabaix och Laibson (2007) kan förklaringen till detta vara att erfarenheten, som 

enligt dem korrelerar med åldern, reducerar de negativa ålderseffekterna som finns.  

 

Hypotes 6: Ju högre ålder en fondförvaltare har desto lägre är risktagandet. 

 

Tabell 12: Ålderns påverkan samt ålderns samband på risktagandet 

Riskform  Betavärde P-värde Förklaringsgrad (R2) 

Standardavvikelse 
Konstant (K1) 0,125 0,000 

0,001 
Ålder (X1) 0,000 0,392 

Beta 
Konstant (K2) 0,983 0,000 

0,011 
Ålder (X2) -0,001 0,185 
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Tabell 12 visar att ålderns påverkan på risktagandet är väldigt snarlikt mellan de olika 

riskformerna. Åldern har en svag negativ effekt på fondernas Beta och ingen effekt på 

fondernas standardavvikelse. Förklaringsgraderna för båda riskformer är väldigt låga 

samtidigt som båda p-värdena överstiger signifikansnivån på 5 %. På grund av en 

avsaknad av statistisk signifikans kan inget samband påvisas och därmed kan inte hypotes 

6 accepteras, att högre ålder leder till ett lägre risktagande.  

 

Tidigare studier visar att ålder har en effekt på risktagandet (Chevalier & Glenn, 1999; 

Agarwal, Driscol, Gabaix & Laibson, 2007; Li, Zhang & Zhao, 2011). Denna studie är 

dock mer i linje med Grables (1997) som menar att ålder inte har någon signifikant effekt 

på individers risktagande.  

5.5. Erfarenhet, enskilda fondförvaltare 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen för hypotes sju och åtta, som är kopplade 

till den demografiska aspekten erfarenhet att redogöras för. Här har linjära 

regressionsanalyser utförts. 

 

Hypotes 7: Ju mer erfarenhet en fondförvaltare har desto lägre är risktagandet. 

 

Tabell 13: Erfarenhetens påverkan samt erfarenhetens samband på risktagandet 

Riskform  Betavärde P-värde Förklaringsgrad (R2) 

Standardavvikelse 
Konstant (K1) 0,128 0,000 

0,001 
Erfarenhet (X1) -0,001 0,780 

Beta 
Konstant (K2) 0,979 0,000 

0,012 
Erfarenhet (X2) -0,018 0,365 

 

Tabell 13 visar att modellen för riskformen standardavvikelse samt Beta har en negativ 

lutning då variabeln Erfarenhet (X1) är -0,001 och variabeln Erfarenhet (X2) är -0,018. 

Detta medför att om variabeln erfarenhet ökar med 1 minskar risktagandet med 0,001 i 

standardavvikelse och med 0,018 i Beta givet allt annat lika. Förklaringsgraderna i tabell 

13 är väldigt låga på 0,001 respektive 0,012. På grund av att p-värdena är långt över 5 % 

finns inga signifikanta samband, vilket leder till hypotesen att mer erfarenhet leder till 

lägre risktagande inte kan accepteras.  
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Hypotes 8: Erfarenhet har en positiv effekt på den riskjusterade avkastningen. 

 

Tabell 14: Erfarenhetens påverkan samt erfarenhetens samband på den riskjusterade avkastningen. 

Riskjusterad 

avkastning 

 Betavärde P-värde Förklaringsgrad (R2) 

Jensens alfa 
Konstant (K1) 0,011 0,315 

0,000 
Erfarenhet (X1) 0,000 0,462 

Treynors kvot 
Konstant (K2) 0,136 0,0005 

0,003 
Erfarenhet (X2) 0,007 0,312 

Sharpekvoten 
Konstant (K3) 0,872 0,000 

0,018 
Erfarenhet (X3) 0,070 0,126 

 

Tabell 14 visar att Jensens alfa, vid behandling av Erfarenhet (X1), har ett betavärde på 

0,000 vilket tyder på att om erfarenheten ökar med ett år förändras inte Jensens alfa givet 

allt annat är lika. Detta följt av en förklaringsgrad på 0,000 samt ett p-värde högt över 

0,05 leder till att erfarenheten inte har någon påverkan på Jensens alfa.  

 

Resultatet är något ljusare för Treynors kvot och Sharpekvoten. Båda effektivitetsmåtten 

i tabell 14 visar att lutningen för erfarenhet är här positiv, 0,007 för Treynors kvot och 

0,07 för Sharpekvoten och med något högre förklaringsgrader på 0,3 % respektive 1,8 %. 

Däremot är p-värdena på 0,312 respektive 0,126 fortfarande för höga för att kunna dra 

några slutsatser om att erfarenhet har en positiv påverkan på den riskjusterade 

avkastningen. På grund av detta måste hypotes 8 att erfarenhet har en positiv effekt på 

den riskjusterade avkastningen, förkastas.  

 

Resultatet som denna studie visar på motsäger tidigare forskning som visar på att 

fondförvaltare med mer erfarenhet tar lägre risker (Harrison, Lau & Rutström 2007; 

Menkhoff, Schmidt & Brozynski 2006; Menkhoff, Schmidt & Brozynski 2006). Denna 

tidigare forskning drar dessa slutsatser då mer erfarna fondförvaltare inte visar tecken på 

övertro om sig själv och sina prestationer vilket medför att risktagande minskar. 

Resultatet i hypotes 8 kan därmed inte heller förklaras av Agarwals, Driscols, Gabaixs 

och Laibsons (2007) slutsatser att äldre gör mindre sofistikerade finansiella beslut och att 

detta vägs upp av lång erfarenhet.  
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5.6. Grupper i jämförelse med enskilda förvaltare 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen för hypotes nio att presenters. Här har t-

test gjorts.  

 

Hypotes 9: Fonder förvaltade av grupper presterar bättre riskjusterad avkastning än vad 

enskilda individer presterar. 

 

Tabell 15: Riskjusterad avkastning med grupptillhörighet  

 

Riskjusterat 

avkastningsmått 

 

Grupp- 

tillhörighet 

 

Antal 

 

Medel- 

värde 

 

Standard- 

avvikelse 

Sharpekvoten Enskild 73 1,0651 0,24899 

 Grupp 25 1,0564 0,21301 

Jensens alfa Enskild 73 0,00874 0,033009 

 Grupp  25 0,01793 0,034806 

Treynors kvot Enskild 73 0,15528 0,057033 

 Grupp 25 0,14976 0,050075 

 

Tabell 15 visar att i denna studie var det totalt 73 fonder som förvaltades av enskilda 

individer medan 25 fonder förvaltades av grupper. Effektivitetsmåtten Sharpekvoten och 

Treynors kvot visade att fonder förvaltade av enskilda individer presterar bättre 

riskjusterad avkastning än vad grupper gör, då 1,0564 är mindre än 1,0651 och 0,14976 

är mindre än 0,15528. Jensens alfa däremot visade att fonder förvaltade av grupper 

presterar bättre riskjusterad avkastning än vad enskilda individer gör, då 0,01793 är större 

än 0,00874. Majoriteten av resultatet pekar alltså mot hypotesen, att enskilda individer 

presterar bättre effektiv avkastning än grupper.  

 

Tabell 16: Signifikanstest av riskjusterad avkastning med grupptillhörighet 

  95 % Konfidensintervall 

Riskjusterat 

avkastningsmått 

P-värde Lägre gräns Övre gräns 

Jensens alfa 0,120 -0,024592 0,006196 

Treynors kvot 0,334 -0,019953 0,030990 

Sharpekvoten 0,439 -0,10196 0,11929 

 

I tabell 16 finner man att samtliga p-värden är större än 5 %. Detta leder till att ingen 

bevisning kan läggas fram för att stödja studiens nionde hypotes. På grund av detta kan 
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inte denna hypotes, att grupper presterar bättre riskjusterad avkastning än enskilda 

individer, bekräftas och måste därmed förkastas.  

 

Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979) visar att vi inte är rationella i våra 

finansiella beslut. På grund av detta blir vi mer risksökande ju större våra förluster blir 

och mer riskaverta ju större vinsterna blir. Detta leder till att den riskjusterade 

avkastningen minskar då riskerna ökar samtidigt som man säljer innehav som går med 

vinst. Studier som exempelvis Kugler, Kausel och Kocher (2012) visade att grupper oftast 

agerar mer rationellt än enskilda individer och därmed bör de även prestera bättre. 

Forskningsfältet wisdom of crowds visar generellt att grupper är överlägsna individer vid 

beslutsfattande och problemlösande. Denna studie visar att inga signifikanta slutsatser 

kan dras. På grund av detta stämmer inte studiens nionde hypotes: att fonder förvaltade 

av grupper presterar bättre riskjusterad avkastning än vad enskilda individer presterar. I 

studiens fall med fondförvaltare kanske inte forskningsområdena prospect theory och 

wisdom of crowds är direkt applicerbara. Studier visar att högutbildade individer är mer 

rationella (Choi, Kariv, Müller, & Silverman, 2011). Fondförvaltare är en profession där 

man är högutbildad vilket leder till att fondförvaltare är mer rationella än andra inom just 

finansiella beslut och kan därmed leda till att det inte finns några skillnader i aspekter 

som rationalitet mellan grupper och enskilda förvaltare. Forskningsområdet wisdom of 

crowds förespråkar framförallt att grupper ska bestå av många individer för att grupper 

ska vara överlägsna enskilda individer (Surowiecki, 2004; Hogarth, 1978; Johnson, 

Budescu, & Wallsten, 2001). Fondförvaltare arbetar framförallt enskilt och de grupper 

som finns är inte större än fyra. Dessa aspekter kan därmed leda till att effekten av grupper 

inte är tillräckligt stor inom professionen fondförvaltare för att kunna dra nytta av 

gruppers positiva aspekter.  

5.7. Gruppdiversitet med enskilda variabler 

Inledningsvis presenteras en kort övergripande sammanfattning över studiens 

diversitetsmått. I detta avsnitt kommer även resultatet och analysen för hypotes tio att 

presenteras. Här har linjär regressionsanalys utförts.  

 

Hypotes 10: Ju mer diversifierad gruppen är, i form av variablerna kön, ålder, utbildning 

och erfarenheter, desto större blir effekten på den riskjusterade avkastningen.  
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5.7.1. Beskrivande statistik, diversitetsmått 

 

Tabell 17: Beskrivande statistik, antal och nyckeltal kring diversitetsmått 

Variabel  Antal Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

Könsdiversitet 25 0 2 0,48 0,81 

Åldersdiversitet 25 0 2 1,12 0,91 

Erfarenhetsdiversitet 25 0 1 0,40 0,49 

 

Tabell 18: Beskrivande statistik, diversitetsfördelning 

Variabel  Div. 0 Div. 1 Div. 2 

Könsdiversitet 18 2 5 

Åldersdiversitet 9 4 12 

Erfarenhetsdiversitet 15 10 0 

 

Den beskrivande statistiken presenteras i två tabeller, där tabell 17 behandlar antalet som 

individer samt hur gruppens diversitet ser ut med medelvärden och standardavvikelser 

och där tabell 18 visar på de faktiska siffrorna. Som tidigare nämnt kan diversitetsmåtten 

få värden mellan 0-2. Som man kan se i tabell 17 har könsdiversiteten och 

åldersdiversiteten den största spridningen då det finns grupper med minimumdiversitet 

på 0 och andra grupper med maximumdiversitet på 2. Erfarenhetsdiversiteten har inte 

denna stora spridning då ingen av de 25 grupperna har maximumdiversitet på över 1, 

vilket både kan utläsas i tabell 17 och 18. Åldersdiversiteten har den största interna 

diversiteten med medelvärde på 1,12 och den största spridningen med en 

standardavvikelse på 0,91, se tabell 17. Det motsatta kan däremot sägas för 

erfarenhetsdiversiteten som har det lägsta medelvärdet på 0,40 och den lägsta spridningen 

men en standardavvikelse på 0,49, se tabell 17. Som man kan utläsa i tabell 18 har 

grupperna en låg könsdiversitet där hela 18 av 25 har en ingen könsdiversitet. Detta beror 

även här på ett lågt antal kvinnor i undersökningen.  

5.7.2. Utbildningsdiversitet 

Precis som vid diskussionen gällande hypoteserna 3 och 4 i kapitel 5.3 finns här en brist 

på empirisk information. Då studiens kategorisering ledde till att samtliga förvaltare har 

en hög utbildning, se tabell 4, finns därmed ingen variation i dessa data. Detta är ledet av 

en metodmässig begränsning som alternativt skulle kunna undvikas genom att göra en 
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större empiriinsamling. Som tidigare nämnt finns ingen variation i variabeln 

utbildningsnivå och därmed kan inte utbildningsdiversitet undersökas. Detta i sin tur leder 

till att inga samband mellan utbildningsdiversitet samt riskjusterad avkastning kan dras. 

5.7.3. Könsdiversitet 

 

Tabell 19: Könsdiversitetens påverkan och samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 1,115 0,000 

Div. Kön (X) -0,123 0,016 

R2 0,225  

 

Tabell 19 visar att könsdiversitet har en negativ effekt på Sharpekvoten då lutningen är  

-0,123. Detta leder till att ju större könsdiversiteten blir i gruppen ju större negativ 

inverkan har detta på Sharpekvoten. Sambandet är statistiskt signifikant då dess p-värde 

är under 5 %. Förklaringsgraden på 0,225 säger att variationen i Sharpekvoten förklaras 

till 22,5 % av fondförvaltarnas könsdiversitet.  

 

Tabell 20: Könsdiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,164 0,000 

Div. Kön (X) -0,030 0,011 

R2 0,248  

 

Tabell 20 visar att könsdiversitet har även en negativ effekt på Treynors kvot då lutningen 

är -0,123, vilket leder till att ju större könsdiversiten blir i gruppen ju större negativ 

inverkan har detta på Treynors kvot. Sambandet är statistiskt signifikant då dess p-värde 

är under 5 %. Förklaringsgraden på 0,248 säger att variationen i Sharpekvoten förklaras 

till 24,8 % av fondförvaltarnas könsdiversitet. 

 

Tabell 21: Könsdiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,026 0,003 

Div. Kön (X) -0,016 0,054 

R2 0,152  
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Tabell 21 visar slutligen att könsdiversiten även har en negativ effekt på Jensens alfa då 

lutningen är -0,016, vilket leder till att ju större könsdiversiten blir i gruppen ju större 

negativ inverkan har detta på Jensens alfa. Däremot är sambandet inte statistiskt 

signifikant då dess p-värde är över 5 %. På grund av en avsaknad på statistiskt signifikant 

blir därmed uttalanden om förklaringsgraden på 0,152 utan mening.  

 

Samtliga effektivitetsmått, med olika signifikans, tyder på att ju mer könsdiversitet 

fondförvaltarna i gruppen har ju större blir effekten, i denna studie är effekten negativ. 

Vid tidigare diskussion kring grupplitteraturen visade forskningsfältet wisdom of crowds 

att diversifierade grupper bör prestera bättre (Hogarth, 1978; Johnson, Budescu & 

Wallsten, 2001; Wolfers & Zitzewitz, 2004; Kugler, Kausel & Kocher, 2012, Hogarth, 

1978; Johnson, Budescu & Wallsten, 2001). Trots att forskning finns som visar att 

grupper med så få som två individer kan dra nytta av de fördelar wisdom of crowds har 

(Herzog & Hertwig, 2009) visar denna undersökning att så inte är fallet inom 

fondförvaltarprofessionen. Studiens resultat med en negativ könsdiversitetspåverkan 

stödjer snarare teorin om upper echelon (Hambrick, Cho & Chen, 1996; Ramos, 2015; 

Filley, House & Kerr, 1976; O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993; Miller, Burke & Glick, 

1998; Miller & Cardinal, 1994). På grund av detta kan alternativt slutsatsen dras att 

beteendevetenskapliga områden som upper echelon passar bättre in på 

fondförvaltarprofessionen än forskningsområdet wisdom of crowds. Även om fallet vore 

så kan inte denna slutsats dras med säkerhet framförallt då mycket mer forskning behöver 

göras inom området samtidigt som studiens resultat inte starkt tyder på detta. Med en 

svagare negativ lutning, lägre förklaringsgrad men framförallt en icke signifikants för 

Jensens alfa i jämförelse med de andra effektivitetsmåtten dras signifikansen generellt ner 

för dessa slutsatser. På grund av detta kan inte slutsatsen dras att ju mer könsdiversifierade 

grupper är ju bättre riskjusterad avkastning presterar de.  

5.7.4. Åldersdiversitet 
 

Tabell 22: Åldersdiversitetens påverkan och samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 1,043 0,000 

Div. Ålder (X) 0,012 0,802 

R2 0,003  
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Tabell 22 visar att åldersdiversitet har en positiv effekt på Sharpekvoten då lutningen är 

0,012, vilket leder till att ju större åldersdiversiteten blir i gruppen desto större positiv 

inverkan har detta på Sharpekvoten. Sambandet är icke-signifikant på grund av att p-

värdet är högt över signifikansnivån på 5 %, vilket leder till att vidare analys av 

förklaringsgraden på 0,003 blir utan mening. 

 

Tabell 23: Åldersdiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot 

 Betavärden P-värde 

Konstant (K) 0,154 0,000 

Div. Ålder (X) -0,004 0,741 

R2 0,005  

 

Tabell 23 visar att åldersdiversitet har en negativ effekt på Treynors kvot då lutningen är 

-0,004. Detta leder till att ju större åldersdiversiteten blir i gruppen desto större negativ 

inverkan har detta på Treynors kvot. Sambandet är dock även här icke-signifikant då p-

värdet är högt över gränsen på 5 %, vilket även i detta fall leder till att vidare analys av 

förklaringsgraden på 0,005 blir mindre givande.  

 

Tabell 24: Åldersdiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa 

 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,026 0,029 

Div. Ålder (X) -0,007 0,366 

R2 0,036  

 

Tabell 24 visar att åldersdiversitet har en negativ effekt på Jensens alfa då lutningen är -

0,007. Detta leder till att ju större åldersdiversiteten blir i gruppen desto större negativ 

inverkan har detta på Jensens alfa. Sambandet är dock även här icke-signifikant då p-

värdet på 0,366 är över gränsen på 5 %. Även här blir ytterligare analys av 

förklaringsgraden på 0,036 inte givande.  

 

Som tidigare resonemang gällande gruppdiversitet med könsvariabeln visar de olika 

forskningsfälten att gruppdiversiteten har olika effekt på den riskjusterade avkastningen. 



Pllana & Månsson 

 44 

Generellt uppvisas väldigt låga förklaringsgrader samtidigt som studiens resultat visar att 

inget av effektivitetsmåtten kan signifikant påvisa någon skillnad i riskjusterad 

avkastning ju mer åldersdiversifierad gruppen blir. På grund av detta dras slutsatsen att 

åldersdiversitet har ingen effekt på den riskjusterade avkastningen.  

5.7.5. Erfarenhetsdiversitet 
 

Tabell 25: Erfarenhetsdiversitetens påverkan och samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 1,109 0,000 

Div. Erfarenhet (X) -0,131 0,136 

R2 0,094  

 

Tabell 25 visar att erfarenhetsdiversitet har en negativ effekt på Sharpekvoten då 

lutningen är -0,131. Detta leder till att ju större erfarenhetsdiversiteten blir i gruppen desto 

större negativ inverkan har detta på Sharpekvoten. Förklaringsgraden på 0,094 säger att 

variationen i Sharpekvoten förklaras till 9,4 % av fondförvaltarnas erfarenhetsdiversitet. 

Däremot är dessa samband inte signifikanta då p-värdet är större än 5 %.  

 

Tabell 26: Erfarenhetsdiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,161 0,000 

Div. Erfarenhet (X) -0,028 0,170 

R2 0,080  

 

Tabell 26 visar att erfarenhetsdiversitet har en negativ effekt på Treynors kvot då 

lutningen är -0,028. Detta leder till att ju större erfarenhetsdiversiteten blir i gruppen desto 

större negativ inverkan har detta på Treynors kvot. Förklaringsgraden ligger vid detta 

effektivitetsmått något lägre på 0,080, vilket innebär att variationen i Treynors kvot 

förklaras till 8 % av fondförvaltarnas erfarenhetsdiversitet. Sambandet är dock även här 

icke signifikant då dess p-värde är över 5 %. 
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Tabell 27: Erfarenhetsdiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,031 0,001 

Div. Erfarenhet (X) -0,033 0,016 

R2 0,226  

 

Tabell 27 visar att erfarenhetsdiversitet har en negativ effekt på Jensens alfa då lutningen 

är -0,033. Detta leder till att ju större erfarenhetsdiversiteten blir i gruppen desto större 

negativ inverkan har detta på Jensens alfa. Sambandet har här en enstjärnig signifikans 

då p-värdet är mindre än 5 %. Förklaringsgraden ligger vid detta effektivitetsmått på 

0,226 som säger att variationen i Jensens alfa förklaras till 22,6 % av fondförvaltarnas 

erfarenhetsdiversitet.  

 

Som tidigare argumentation gällande gruppdiversitet med både köns- och 

erfarenhetvariabeln visar de olika forskningsfälten att gruppdiversiteten har olika effekt 

på den riskjusterade avkastningen. Studiens resultat visar att erfarenhetsdiversiteten har 

en generell negativ effekt på riskjusterad avkastning. Sambandet är dock inte 

genomgående signifikant.  

 

Ett summerande av resultaten i detta kapitel visar att mer diversifiering i de demografiska 

faktorerna utbildning, kön, ålder och erfarenhet inte leder till bättre riskjusterad 

avkastning. Resultatet pekar dock på motsatsen, att mer diversifiering i de demografiska 

faktorerna leder till sämre riskjusterad avkastning. Detta resultat är dock inte signifikant 

nog för att uttryckas med korrekthet. Som följd till detta kan inte hypotes 10 accepteras 

utan måste därmed förkastas.  

5.8. Gruppdiversitet med enskilda variabler i samma analys 

I detta avsnitt kommer de demografiska aspekterna kön, ålder och erfarenhet 

sammanföras i en och samma modell. Därmed görs multipel regressionsanalys för att 

kunna testa flera förklarande variabler och deras samverkan som påverkar den 

riskjusterade avkastningen. Här har även ett korrelationstest utförts.  I detta avsnitt 

kommer därmed en fortsättning på resultatet och analysen att presenteras.  
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Hypotes 10: Ju mer diversifierad gruppen är, i form av variablerna kön, ålder, utbildning 

och erfarenheter, desto större blir effekten på den riskjusterade avkastningen. 

 

Tabell 28: Justerade förklaringsgrader för de olika riskjusteringsmåtten 

Justerade 

förklaringsgrad 

Jensens alfa Treynors kvot Sharpekvoten 

Ålder -0,006 -0,038 -0,041 

Ålder, erfarenhet 0,174 0,015 0,112 

Ålder, erfarenhet, 

kön 

0,193 0,189 0,278 

 

När man utför en multipel regressionsanalys behöver man vara uppmärksam på vissa 

faktorer som kan ha en negativ inverkan på resultatet. Den första av dessa är den justerade 

förklaringsgraden. Den vanliga förklaringsgraden, som behandlats tidigare i studien visar 

hur variationen i en oberoende variabel förklaras av den beroende variabelns variation. 

Den justerade förklaringsgraden visar om nya variabler förbättrar modellen eller inte 

(Körner & Wahlgren, 2015). På grund av detta ökar den justerade förklaringsgraden om 

man lägger till bra anpassade variabler och den sjunker om man lägger till mindre bra 

anpassade variabler. Därmed vill man se en ökning i den justerade förklaringsgraden 

allteftersom man lägger till fler variabler. I tabell 28 visas att studiens justerade 

förklaringsgrad ökar genomgående för samtliga effektivitetsmått vilket stödjer studiens 

multipla regressionsanalys. Tabellen är skapad på så sätt att tre stycken 

regressionsanalyser har gjorts för respektive effektivitetsmått enbart för att visa hur de 

justerade förklaringsgraderna förändras. Modellerna där dessa justerade förklaringsgrader 

framkommer finns ingen signifikans förutom vid testet av Sharpekvoten där samtliga 

diversitetsvariabler är inkluderade.  

 

Tabell 29: Toleransnivåer för de oberoende variabler 

 Tolerans 

Kön (X1) 0,804 

Ålder (X2) 0,615 

Erfarenhet (X3) 0,578 

 

Vid en multipel regressionsanalys behöver man även vara uppmärksam på 

multikollinearitet då risken finns att en av de oberoende variablernas varians delas med 

en av de andra oberoende variablerna. Att få ut denna kollinearitetsstatistiken görs i SPSS 
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i samband med att man gör en multipel regressionsanalys. Om något toleransvärde är 

mindre än eller lika med 0,2 finns bevis för multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2015). 

Exempelvis innebär en tolerans på 0,2 att minst 80 % av variansen i den oberoende 

variabeln delas med minst en av de andra oberoende variablerna. Tabell 29 visar att 

samtliga toleransvärden i denna studie är större än 0,2 vilket leder till att ingen stark 

bevisning för multikollinearitet finns.  

 

Tabell 30: Korrelation  

 Kön Ålder Erfarenhet 

Kön 1   

Ålder 0,358 1  

Erfarenhet 0,425 0,611 1 

 

Tabell 31: Korrelationssignifikans  

 Kön Ålder Erfarenhet 

Kön    

Ålder 0,079   

Erfarenhet 0,034 0,001  

 

Trots att multikollinearitetsanalysen visar på bra toleransvärden bör ändå en korrelation 

uppvisas för de oberoende variablerna. Korrelationen mellan variablerna kan utläsas i 

tabell 30 där ålder och erfarenhet har högst korrelation på 0,611. Denna korrelation kan 

ses som hög men enligt toleransvärdena i tabell 29 tyder dessa på att korrelationen är 

tillräckligt låg för att de inte ska skapa problem i en multipel regressionsanalys. 

Signifikansen för korrelationen kan utläsas i tabell 31 där samtliga p-värden är relativt 

låga. Det högsta p-värdet, 0,079, uppvisades mellan kön och ålder. Detta skapar ingen 

problematik för analysen i sig utan det kan bara var bra att vara medveten om det.  

 

Trots att toleransnivåerna, i tabell 29, inte uppvisar multikollinearitetsproblem har ett 

flertal varianter av nedanstående analyser gjorts där de mest relevanta kommer att 

presenteras. I de olika modellvarianterna kommer vissa diversitetsmått att exkluderas för 

att på så få sätt visa på så bra resultat som möjligt.  
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Tabell 32: Gruppdiversitetens påverkan och samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 1,063 0,000 

Div. Kön (X1) -0,123 0,023 

Div. Ålder (X2) 0,105 0,051 

Div. Erfarenhet (X3) -0,164 0,107 

Regression (Y)  0,020 

R2 0,368  

Justerad R2 0,278  

 

Tabell 32 visar att köns- och erfarenhetsdiversiteten har en negativ effekt på 

Sharpekvoten då lutningarna är -0,123 respektive -0,164. Detta leder till att ju större 

diversiteten i gruppen blir i dessa variabler ju större negativ inverkan har detta på 

Sharpekvoten. Könsdiversiteten är enstjärnigt signifikant då p-värdet är mindre än 5 % 

medan erfarenhetsdiversitetens inte är statistiskt signifikant då dess p-värde är större än 

5 %. Åldersdiversiteten har en positiv lutningen på 0,105, däremot är dess p-värde på 

strax över 5 % vilket leder till att ingen statistisk signifikans för denna variabel finns. 

Trots att vissa variabler inte är signifikanta blir hela regressionsanalysen enstjärnig 

signifikans då dess p-värde på 0,020 är mindre än 5 %. Att inkludera samtliga variabler 

är här det bästa alternativet då samtliga relevanta aspekter som förklaringsgrad, justerad 

förklaringsgrad och den totala signifikansen blir då som bäst. Att exkludera variabler 

påverkar enbart denna modell negativt.  

 

Tabell 33: Gruppdiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot 

 Betavärden P-värde 

Konstant (K) 0,158 0,000 

Div. Kön (X1) -0,030 0,026 

Div. Ålder (X2) 0,013 0,314 

Div. Erfarenhet (X3) -0,022 0,367 

Regression (Y)  0,061 

R2 0,290  

Justerad R2 0,189  

 

Tabell 33 visar att köns- och erfarenhetsdiversiteten har en negativ effekt på Treynors 

kvot då lutningarna är -0,030 respektive -0,022. Detta leder till att ju större diversiteten i 

gruppen blir i dessa variabler ju större negativ inverkan har detta på Treynors kvot. 
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Könsdiversiteten är enstjärnigt signifikant då p-värdet är mindre än 5 % medan 

erfarenhetsdiversiteten inte är signifikant. Åldersdiversiteten har en positiv lutningen på 

0,013, dock är denna variabel inte heller signifikant. På grund av mindre bra p-värden för 

variablerna leder detta till att hela regressionsanalysen inte blir signifikant då dess p-värde 

är över 5 %.  

 

Däremot finns här ett problem. Att inkludera samtliga variabler är inte den mest optimala 

modellen för Treynors kvot. Om man exkluderar erfarenhetsdiversiteten från modellen 

blir de två viktigaste aspekterna, den justerade förklaringsgraden och den totala 

signifikansen, bättre. Detta kan ses vid jämförelse mellan tabell 33 och tabell 34 då den 

justerade förklaringsgraden ökar från 0,189 till 0,194 medan p-värdet sjunker från 0,061 

till 0,036. Förklaringsgraden sjunker dock från 0,290 till 0,261, vilket inte är ett problem 

då den justerade förklaringsgraden nu är bättre samtidigt som hela modellen nu är 

statistiskt signifikant.  

 

Tabell 34: Gruppdiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot, variabel exkluderad 

 Betavärden P-värde 

Konstant (K) 0,158 0,000 

Div. Kön (X1) -0,033 0,011 

Div. Ålder (X2) 0,007 0,532 

Regression (Y)  0,036 

R2 0,261  

Justerad R2 0,194  

 

Snarlika resultat visas även för respektive variabel, se tabell 33 och 34, då 

könsdiversiteten fortfarande har en negativ lutning, nu något starkare, samtidigt som 

åldersdiversiteten fortfarande har en positiv lutning, nu något svagare. Detta leder till att 

ju större könsdiversiteten i gruppen blir ju större negativ inverkan har detta samt ju större 

åldersdiversiteten blir ju större positiv inverkan har detta på Treynors kvot. 

Könsdiversiteten är fortfarande signifikant då p-värdet är mindre än 5 % medan 

åldersdiversiteten är fortsatt icke signifikant då dess p-värde är större än 5 %. Däremot 

genom att exkludera erfarenhetsdiversiteten blir hela denna modell nu signifikant då p-

värdet på 0,036 är under signifikansnivån på 5 %, se tabell 34.  
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Tabell 35: Gruppdiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,028 0,010 

Div. Kön (X1) -0,011 0,230 

Div. Ålder (X2) 0,008 0,396 

Div. Erfarenhet (X3) -0,034 0,054 

Regression (Y)  0,058 

R2 0,294  

Justerad R2 0,193  

 

Tabell 35 visar att köns- och erfarenhetsdiversiteten har en negativ effekt på Jensens alfa 

då lutningarna är -0,011 respektive -0,034. Detta leder till att ju större diversiteten i 

gruppen blir i dessa variabler ju större negativ inverkan har detta på Jensens alfa. 

Åldersdiversiteten har en positiv lutningen på 0,013. Alla variabler är icke signifikanta 

då p-värden är över 5 %. Hela regressionsanalysen är inte heller signifikant då dess p-

värde är över 5 %.  

 

Även här finns ett problem. Att inkludera samtliga variabler i modellen är inte det mest 

optimala för Jensens alfa. Om man här exkluderar åldersdiversiteten från modellen blir 

igen de två viktigaste aspekterna, den justerade förklaringsgraden och den totala 

signifikansen, bättre. Detta kan ses vid jämförelse mellan tabell 35 och tabell 36 då den 

justerade förklaringsgraden ökar från 0,193 till 0,202 medan p-värdet sjunker från 0,058 

till 0,032. Förklaringsgraden sjunker dock från 0,294 till 0,269, vilket inte ses som ett 

problem då den justerade förklaringsgraden nu är bättre samtidigt som hela modellen nu 

är signifikant.  

 

Tabell 36: Gruppdiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa, variabel exkluderad 

 Betavärden P-värde 

Konstant (K) 0,033 0,001 

Div. Kön (X1) -0,010 0,269 

Div. Erfarenhet (X2) -0,026 0,074 

Regression (Y)  0,032 

R2 0,269  

Justerad R2 0,202  
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Ett snarlikt resultat visas mellan tabell 35 och 36 då könsdiversiteten och 

erfarenhetsdiversiteten fortfarande har en negativ lutning, om nu något svagare. Detta 

leder till att ju större könsdiversiteten och erfarenhetsdiversiteten i gruppen blir ju större 

negativ inverkan har detta på Jensens alfa. Tabell 36 visar att könsdiversiteten och 

erfarenhetsdiversiteten fortfarande är icke signifikanta då dess p-värden är större än 5 %. 

Däremot genom att exkludera åldersdiversiteten blir hela denna modell nu signifikant då 

p-värdet 0,032 är under signifikansnivån på 5 %, se tabell 36.  

 

Sammanfattande finns alltid en risk vid multipel regressionsanalys att någon variabel 

passar mindre bra in i modellen. Studien visar dock initialt på stigande justerade 

förklaringsgrader genomgående för samtliga effektivitetsmått. Höga korrelationer skulle 

exempelvis kunna påverka resultatet negativt då flera variabler försöker ta plats i 

regressionen trots att de svarar mot samma sak. I tabell 30 visas exempelvis en korrelation 

på 0,611 mellan ålder och erfarenhet. Trots att tabell 29 visar att ingen starkt 

multikollinearitet finns, då alla toleransnivåerna är över 0,2, testas möjligheten till att 

modellerna blir bättre genom att ta bort högt korrelerade variabler. För Treynors kvot 

visade det sig att genom att exkludera erfarenhetsdiversiteten blir resultatet bättre och för 

Jensens alfa blir resultatet bättre om man här exkluderar åldersdiversiteten.  

 

Köns- och erfarenhetsdiversiteten har en negativ effekt medan åldersdiversiteten har en 

positiv effekt på samtliga effektivetsmått. Signifikansen är generellt för låg för 

variablerna köns-, ålders- och erfarenhetsdiversitet i modellerna för samtliga 

effektivitetsmått. Däremot när samtliga diversitetsmått samverkar i en och samma modell 

är p-värdena bättre. Regressionsanalysen för Sharpekvoten visar ett p-värde för 

Regression (Y) på 0,02, tabell 32. Dock har inte de andra effektivitetsmåtten samma 

positiva resultat när alla diversitetsmått är inkluderade då Regression (Y) för både 

Treynors kvot och Jensens alfa är 0,061 respektive 0,058 i tabell 33 respektive 35. 

Däremot när de högt korrelerade diversitetsmåtten ålder och erfarenhet exkluderas blir 

resultatet bättre. Som tidigare nämnt blir resultatet bättre för Treynors kvot om man 

exkludera erfarenhetsdiversiteten och likaså för Jensens alfa om man exkluderar 

åldersdiversiteten. Treynors kvot är nu signifikant med ett p-värde på 0,036, se tabell 34, 

vilket även ses för Jensens alfa i tabell 36 med ett p-värde på 0,032, se tabell 36. 
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Eftersom resultatet visar på generellt för svag statistiskt signifikant kan inte hypotes tio 

accepteras helt då samtliga diversitetsmått inkluderas i samma modell. Däremot visar 

studiens resultat att vissa diversitetsmått samspelar bättre med andra specifika 

diversitetsmått beroende på vilket effektivitetsmått som undersökts. Att exkludera högt 

korrelerade variabler som erfarenhet och ålder, se tabell 30, leder till bättre resultat för 

Treynors kvot och Jensens alfa, trots bra toleransnivåer enligt tabell 29.  

5.9. Total gruppdiversitet  

I detta avsnitt kommer diversitetsvariablerna kön, ålder och erfarenhet läggas ihop till ett 

diversitetsmått som studien kallar totaldiversitet. Därmed görs linjära regressionsanalyser 

för att testa om detta mått kan förklara de olika riskjusterade avkastningarna. I detta 

avsnitt kommer därmed resultatet och analysen för hypotes tio fortsätta att presenteras.  

 

Hypotes 10: Ju mer diversifierad gruppen är, i form av variablerna kön, ålder, utbildning 

och erfarenheter, desto större blir effekten på den riskjusterade avkastningen. 

 

Tabell 37: Beskrivande statistik gällande totaldiversitetsmåttet, diversitetsfördelning 

Variabel  Div. 0 Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Div. 5 Div. 6 

Totaldiversitet 7 5 3 5 1 4 0 

 

Tabell 38: Beskrivande statistik gällande totaldiversitetsmåttet, antal och nyckeltal 

Variabel  Antal Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

Totaldiversitet 25 0 5 2,00 1,77 

 

Totaldiversiteten är den totala aggregerade diversiteten från de demografiska aspekterna. 

På grund av att de enskilda diversitetsmåtten kunde få värden mellan 0 och 2 i diversitet, 

se tabell 1-3, kan nu den total gruppdiversiteten få diversitetsmått mellan 0 och 6, se tabell 

37 och 38. I tabell 37 och 38 kan man även utläsa att de faktiska siffrorna gällande 

minimum- och maximumdiversiteten i de 25 grupperna är 0 respektive 5. Medelvärdet 

ligger på 2 med en standardavvikelse på 1,77, se tabell 38. Grupperna lutar därmed mot 

det mindre diversifierade hållet där den lägsta totaldiversiteten på värdet 0 dominerar med 

ett typvärde på 7. 
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Tabell 39: Totaldiversitetens påverkan och samband på Sharpekvoten 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 1,121 0,000 

Div. Total (X) -0,032 0,184 

R2 0,075  

 

Tabell 39 visar att totaldiversiteten har en negativ effekt på Sharpekvoten då lutningen är 

-0,032. Detta leder till att ju större totaldiversiteten gruppen har ju större negativ inverkan 

har detta på Sharpekvoten. Sambandet är dock för svagt för att statistiskt kunna säga detta 

då p-värdet är över 5 %. På grund av modellens icke signifikans är därmed uttalanden om 

förklaringsgraden på 0,075 mindre meningsfulla. 

 

Tabell 40: Totaldiversitetens påverkan och samband på Treynors kvot 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,034 0,002 

Div. Total (X) -0,008 0,044 

R2 0,165  

 

Tabell 40 visar att totaldiversiteten även här en negativ effekt på Treynors kvot då 

lutningen är -0,008. Detta leder till att ju större totaldiversitet gruppen har ju större negativ 

inverkan har detta på Treynors kvot. Sambandet är statistiskt signifikant då p-värdet på 

0,044 är mindre än 5 %. Förklaringsgraden ligger på 0,165 vilket innebär att variationen 

i Treynors kvot förklaras till 16,5 % av gruppens totaldiversitet.  

 

Tabell 41: Totaldiversitetens påverkan och samband på Jensens alfa 

 Betavärde P-värde 

Konstant (K) 0,169 0,000 

Div. Total (X) -0,009 0,095 

R2 0,117  

 

Tabell 41 visar att totaldiversiteten har även en negativ effekt på Jensens alfa då lutningen 

är -0,009. Detta leder till att ju större totaldiversiteten gruppen har ju större negativ 

inverkan har detta på Jensens alfa. Sambandet saknar dock statistisk signifikans då p-

värdet är över 5 %. På grund av att ingen statistisk signifikans finns är därmed uttalanden 

om hur förklaringsgraden ser ut mindre betydelsefulla.  
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Genomgående ser man att totaldiversiteten har en negativ effekt på samtliga 

effektivitetsmått däremot saknas statistisk signifikans för modellerna med Sharpekvoten 

och Jensens alfa. Däremot finns ett flertal problem med att slå ihop dessa variabler. Det 

första problemet är att om man bortser från signifikansnivåerna har de enskilda 

diversitetsmåtten, som totaldiversiteten består av, olika lutningar. Detta kan utläsas i 

tabellerna 32, 33 och 35 där könsdiversiteten generellt är positiv medan ålders- och 

erfarenhetsdiversiteten generellt är negativ. Det här skapar problem då de olika 

variablerna vill åt olika håll och därmed kan man inte låsa dessa till varandra. På grund 

av detta försämras signifikansnivåerna för Sharpekvoten och Jensens alfa om man jämför 

dessa värden, se tabell 39 och 41, med de modeller där diversitetsmåtten kan samspela 

fritt, se tabell 32 och 35. Däremot blir signifikansnivån bättre för modellen med Treynors 

kvot vid jämförelse med tabell 33 och 40, här sjunker p-värdet från 0,061 till 0,044. Ett 

ytterligare problem som skulle kunna finnas även här är problematiken med 

multikollinearitet. Som i tidigare kapitels diskussion visar multikollineariten att en av de 

oberoende variablernas varians delas med en av de andra oberoende variablerna. En hög 

statistisk signifikant korrelation finns mellan variablerna erfarenhet och ålder, se tabell 

30 och 31. Detta skulle kunna leda till problem för analysen då variablerna försöker påvisa 

nästan samma sak. Trots att toleransnivåerna i tabell 29 visar att inga problem finns 

gällande multikollinearitet, då samtliga värden är över 0,2, har detta i tidigare kapitel 

uppvisats kunna vara missvisande. På grund av detta bör man även här vara försiktig med 

att dra för starka slutsatser.  

  



Pllana & Månsson 

 55 

6. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt presenteras en summering av analysen och studiens slutsatser utifrån de 

demografiska aspekterna och gruppaspekterna. Följaktligen redogör kapitlet för studiens 

bidrag samt förslag till kommande forskning.  

6.1. Summering och slutsatser  

Syftet med denna studie har varit att bidra med ökad kunskap kring vad det är som 

påverkar en fondförvaltares prestationer, med fokus på de demografiska aspekterna samt 

gruppsammansättningens påverkan utifrån kön, ålder, utbildning och erfarenhet.  

 

Problemformuleringen som ställts är hur de bakomliggande demografiska aspekterna och 

gruppsammansättningen påverkar fondförvaltarens finansiella prestationer. En utav 

slutsatserna som kan dras av studien är att hypotesen om den effektiva marknaden kan 

förkastas då studien visar att fondförvaltare kan överträffa marknaden. Nedan följer 

ytterligare slutsatser uppdelade efter demografiska aspekter och gruppaspekter.  

6.1.1. Demografiska aspekters påverkan på risk och prestation 

Ekvationerna till de olika effektivitetsmåtten, Sharpekvoten, Treynors kvot och Jensens 

alfa, skiljer sig åt och detta kan vara en av anledningarna till att olika resultat ses 

genomgående för dessa i studien. Eftersom Sharpekvoten och Treynors kvot tar hänsyn 

till den totala risken respektive marknadsrisken agerar dessa två effektivitetsmått på ett 

snarlikt sätt. På grund av detta visar dessa två mått generellt ett liknande resultat för 

samtliga demografiska variabler, om man bortser ifrån signifikansnivåerna. Jensens alfa 

skiljer sig här ifrån dessa effektivitetsmått eftersom grunden i denna formel är härlett ifrån 

CAPM där den faktiska avkastningen ställs i förhållande till den förväntade avkastningen. 

Eftersom dessa effektivitetsmått är olika på så sätt yttrar detta sig i det resultat som studien 

visar.  

 

I referensramen presenterades att tidigare forskning visar på att kvinnor är mindre 

risksökande än män (Barber & Odean, 2001; Beckmann & Menkhoff, 2008; Powel & 

Ansic, 1997). Samtidigt tyder forskning också på att kvinnor bör prestera lika hög 

riskjusterad avkastning som män då professionalismen reducerar skillnaden mellan män 

och kvinnor (Beckmann & Menkhoff, 2008). Denna studie kan inte påvisa någon skillnad 
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mellan manligt och kvinnligt risktagande och inte heller någon skillnad när det kommer 

till levererad prestation då p-värdena är över signifikansnivån i testerna. Då inga 

signifikanta resultat finns måste hypotes 1 och 2 förkastas.  En orsak till mindre bra p-

värden kan hänga ihop med det låga antalet kvinnor som är med i undersökningen. Denna 

konsekvens led även Valeriias (2013) studie av då även denna hade ett väldigt lågt antal 

kvinnor med i undersökning. Eftersom fondförvaltarbranschen ser ut på så sätt gällande 

könsaspekten kan därmed relevansen av att göra tester som dessa ifrågasättas. Trots detta 

valde vi ändå att undersöka könskillnaderna då vi anser att det är viktigt att belysa 

könsskillnaderna inom branscher som dessa för att lyfta fram ojämlikheterna.  

 

Eftersom vi inte haft någon variation på den demografiska aspekten utbildning har vi 

därför inte heller kunnat få några resultat som kan påvisa att utbildning har någon effekt 

på risktagande eller riskjusterad avkastning. Generellt ses i denna studie samt Hulths och 

Höjdings (2014) undersökning att fondförvaltare har en hög utbildning. För att kunna 

undersöka utbildning som en effekt på risktagande och riskjusterad avkastning hade vi 

behövt undersöka fondförvaltare som inte har en hög utbildning, vilket vi inte har 

påträffat i vår studie. Med anledning av bristen på variation i utbildningsnivå kan vi inte 

heller dra slutsatser angående hur utbildning har ett samband med risktagande eller 

riskjusterad avkastning. På grund av detta måste hypoteserna 3 och 4 förkastas. 

 

Sett utifrån den demografiska aspekten ålder visar resultatet att ålder har en signifikant 

positiv effekt på Sharpekvoten och Treynors kvot. Det innebär enligt dessa två 

effektivitetsmått att personer tenderar att leverera högre riskjuterad avkastning ju äldre de 

blir. Däremot kan denna studie inte påvisa att åldern påverkar Jensens alfa då p-värdet är 

över signifikansnivån. Eftersom samtliga effektivitetsmått måste vara signifikanta och 

visa på samma positiva effekt måste hypotes 5 förkastas då resultatet för Jensens alfa inte 

är signifikant. En potentiell anledning, som vi skrev ovan, till de olika resultaten för 

respektive effektivitetsmått kan bero på att ekvationerna för effektivitetsmåtten skiljer sig 

åt. Eftersom effektivitetsmåtten skiljer sig åt kan detta yttra sig i resultatet ovan. Vidare 

har tidigare studier (Chevalier & Glenn, 1999; Agarwal, Driscol, Gabaix & Laibson, 

2007; Li, Zhang & Zhao, 2011) visat att ålder har en effekt på risktagandet. Vår studie 

finner dock ingen signifikans mellan ålder och risktagande och därmed kan studien inte 

påvisa att högre ålder leder till lägre risktagande. På grund av detta förkastas hypotes 6.  
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Tidigare forskning (Harrison, Lau & Rutström 2007; Menkhoff, Schmidt & Brozynski 

2006) menar att fondförvaltare med mer erfarenhet tar lägre risker eftersom de inte visar 

tecken på övertro. Denna studies resultat visar på bristande signifikans vid tester kring 

risktagande. På grund av detta kan ingen bevisning presenteras för att styrka hypotes 7 

och därmed måste den förkastas. Studien visar alltså inte att längre erfarenhet bidrar till 

ett lägre risktagande. Hypotes 8 grundar sig i att erfarenhet har en positiv effekt på den 

riskjusterade avkastningen. Agarwal, Driscol, Gabaix och Laibson (2007) studie visar att 

erfarenhet har en positiv effekt på den riskjusterade avkastningen. Vår studie finner dock 

liknande signifikans som tidigare resultat för hypotes 7. P-värdena är över 

signifikansnivån och därmed kan ingen positiv erfarenhetseffekt påvisas på riskjusterad 

avkastning, följande förkastas därmed hypotes 8.  

 

6.1.2. Grupper i relation till individer  

Studier från ett flertal håll pekar på att grupper bör prestera bättre än enskilda individer.  

Kahneman och Tversky (1979) menar att människor inte har ett rationellt finansiellt 

beslutsfattande samtidigt som Kuglers, Kausels och Kochers (2012) studie visar på att 

grupper ofta agerar mer rationellt än enskilda individer. På grund av att grupper agerar 

mer rationellt bör de även prestera bättre riskjusterad avkastning. Vår studie finner dock 

inga signifikanta samband mellan gruppers och enskilda individers finansiella 

prestationer. På grund av detta kan inte vår studies 9:e hypotes, att grupper presentar 

bättre riskjusterad avkastning än enskilda individer, accepteras och måste därmed 

förkastas. Det kan finnas ett flertal anledningar till varför studiens resultat blev på detta 

sätt. Den första anledningen är att fondförvaltare är högutbildade (Hulth & Höjding, 

2014). Choi, Kariv, Müller och Silverman (2011) menar att högutbildade individer är mer 

rationella. Då samtliga individer i vår studie är högutbildade kan denna skillnad i 

rationalitet mellan grupper och individer bli försumbar. Den andra anledningen är att för 

att uppnå en så god effekt som möjligt av wisdom of crowds bör gruppen bestå av så 

många individer som möjligt (Surowiecki, 2004; Hogarth, 1978; Johnson, Budescu, & 

Wallsten, 2001). Eftersom vår studie visar att fonder oftast styrs av en fondförvaltare eller 

maximalt fyra fondförvaltare kan detta leda till att effekterna av wisdom of crowds blir 

försumbar även här.  

 



Pllana & Månsson 

 58 

6.1.3 Gruppdiversitetens påverkan på riskjusterad avkastning  

I den teoretiska referensramen presenterades två argument gällande diversifierade 

grupper och deras prestationer. Wisdom of crowds menar att mer diversifierade grupper 

presterar bättre (Hogarth, 1978; Johnson, Budescu & Wallsten, 2001; Wolfers & 

Zitzewitz, 2004; Kugler, Kausel & Kocher, 2012, Hogarth, 1978; Johnson, Budescu & 

Wallsten, 2001). Viss forskning inom upper echelon visar även de att diversifierade 

grupper har en positiv effekt på resultatet (Dwyer, Richard, & Chadwick, 2003 ). Flertalet 

studier inom upper echelon visar dock att mer diversitet i grupper är dåligt för resultatet 

då homogena grupper presterar bättre (Hambrick, Cho & Chen, 1996; Ramos, 2015; 

Filley, House & Kerr, 1976; O’Reilly, Snyder & Boothe, 1993; Miller, Burke & Glick, 

1998; Miller & Cardinal, 1994). Då vi testade diversitetsvariablerna var för sig visade 

studiens resultat att könsdiversiteten har en negativ effekt på samtliga effektivetsmått, 

utom Jensens alfa där ingen statistisk signifikans kan påvisas. För Sharpekvoten och 

Treynors kvot uppvisas sambandet att ju större könsdiversiteten är i grupper desto större 

blir också den negativa effekten. En av anledningarna till det icke signifikanta resultatet 

kan även här bero på det låga antalet kvinnor som är med i undersökningen. Trots att 

majoriteten av kvinnorna arbetar i grupper är kvinnorna trots detta minoritet. Ytterligare 

en anledning till att inget signifikant samband finns gällande könsdiversiteten och Jensens 

alfa kan vara att denna formel skiljer sig mycket ifrån Sharpekvoten och Treynors kvot. 

Eftersom dessa effektivitetsmått är olika på så sätt visar detta sig i studiens resultat. Sett 

utifrån endast könsdiversiteten måste hypotes 10 förkastas då Jensens alfa inte uppvisar 

statistisk signifikans. 

 

Som tidigare slutsats baseras diversitetsresonemanget på upper echelon och 

forskningsfältet wisdom of crowds. Effekten av gruppens åldersdiversitet visade sig i vår 

studie vara långt ifrån signifikant för samtliga effektivitetsmått. Ett liknande resultat kan 

ses för erfarenhetsdiversitetens effekt. För Sharpekvoten och Treynors kvot är resultatet 

icke signifikant, medan erfarenhetsdiversiteten har en signifikant negativ effekt på 

Jensens alfa. Som vid tidigare slutsatser och analyser av effekten av utbildningsnivå finns 

inga variationer i variabeln att finna, vilket därmed gör undersökningar av 

utbildningsdiversiteten oanvändbara. På grund av detta kan denna studie inte påvisa att 

utbildningsdiversiteten har någon effekt på den riskjusterade avkastningen. På grund av 

att inget statistiskt signifikant samband finns genomgående för samtliga effektivitetsmått 

i de olika demografiska aspekterna måste hypotes 10 i detta fall förkastas. Därmed kan 



Pllana & Månsson 

 59 

inte denna studie påvisa att mer diversifierade grupper presterar bättre eller sämre än mer 

homogena grupper.  

 

När man testar diversitetsvariablerna i samma regressionsanalys visade studien på olika 

resultat för de olika riskjusterade avkastningsmåtten. För Sharpekvoten uppvisas en 

signifikant gruppdiversitetsmodell där köns- och erfarenhetsdiversiteten har en negativ 

inverkan medan åldersdiversiteten har en positiv inverkan på Sharpekvoten. Trots att 

individuella signifikansnivåer för både ålder och erfarenhet är över signifikansnivån 

uppvisar den justerade förklaringsgraden att dessa variabler trots signifikansnivåerna bör 

inkluderas. Slutsatsen blir här att för att uppnå en så god Sharpekvot som möjligt bör 

fondförvaltare i grupp ha en stor intern åldersdiversitet samtidigt som en låg köns- och 

erfarenhetsdiversitet eftersträvas. Eftersom modellen är signifikant samtidigt som 

diversitetsvariablernas effekt på Sharpekvoten ökar ju mer diversa de blir accepteras 

hypotes 10 i detta fall.  

 

Gällande Treynors kvot blir modellen inte signifikant när samtliga diversitetsvariabler 

inkluderas. Då erfarenhetsdiversiteten exkluderas blir modellen signifikant och visar att 

könsdiversiteten har en positiv effekt på Treynors kvot medan åldersdiversiteten har en 

negativ effekt. Trots att toleransnivåerna inte uppvisar multikollinearitetsproblem uppstår 

här problem mellan erfarenhets- och ålderdiversiteten då de har en hög signifikant 

korrelation. På grund av detta bör man för att uppnå en så hög Treynors kvot som möjligt 

fokusera på att ha en låg könsdiversitet samtidigt som en hög åldersdiversitet eftersträvas. 

Trots att köns- och åldersdiversiteten visade sig ha en effekt på Treynors kvot måste 

hypotes 10 förkastas då erfarenhetsdiversiteten exkluderas i modellen.  

 

Vid behandling av Jensens alfa finner man liknande samband som Treynors kvot. När 

samtliga diversitetsvariabler är i samma modell är modellen icke signifikant men när man 

däremot exkluderar variabel, i detta fall åldersdiversiteten, blir modellen signifikant. 

Köns- och erfarenhetsdiversiteten har i modellen en negativ effekt på Jensens alfa. På 

grund av detta bör man eftersträva en så låg köns- och erfarenhetsdiversitet i 

fondförvaltargrupper som möjligt för att uppnå ett så högt Jensens alfa som möjligt. Trots 

att köns- och erfarenhetsdiversiteten visade sig ha en effekt på Jensens alfa måste hypotes 

10 förkastas då åldersdiversiteten exkluderas i modellen.  
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Sammanfattningsvis visar studien att vissa diversitetsmått samspelar bättre med andra 

specifika diversitetsmått beroende på vilket effektivitetsmått som undersökts. Att 

exkludera högt korrelerade variabler som erfarenhets- och åldersdiversitet leder till bättre 

resultat för Treynors kvot respektive Jensens alfa, trots oproblematiska toleransnivåer. 

Slutsatsen blir trots detta att en ökad gruppdiversitet inte kan påvisas ge en bättre 

riskjusterad avkastning.  

 

Den totala gruppdiversiteten uppvisar generellt mindre bra modeller för 

effektivitetsmåtten än när diversitetsvariablerna kunde samspela fritt i tidigare analyser. 

Totaldiversiteten har enbart statistiskt säkerställd effekt på Treynors kvot medan den är 

icke signifikant för de andra effektivitetsmåtten. På grund av att majoriteten av resultaten 

inte är signifikanta måste hypotes 10 förkastas. Ett flertal problem finns dock när köns-, 

ålders- och erfarenhetsdiversitet adderas till en variabel. Det första problemet är, om 

signifikansnivåerna bortses från, att de enskilda diversitetsvariablerna är positiva och 

negativa. Detta skapar problem då de olika variablerna har olika effekt och måste därför 

analyseras separat. Med tanke på detta försämras signifikansnivåerna och 

förklaringsgraderna för Sharpekvoten och Jensens alfa vid jämförelse med de modeller 

där diversitetsmåtten kan samspela fritt. Det andra problemet kretsar kring problematiken 

med multikollinearitet. Som tidigare slutsatser uppvisade blir vissa modeller bättre då 

högt korrelerande variabler exkluderas, trots att ingen problematik påvisas av 

toleransnivåerna. Genom att exkludera högt korrelerande variabler skulle även här kunna 

förbättra resultatet. Däremot gör exkluderandet av diversitetsvariabler att hypotes 10 

måste förkastas eftersom samtliga variabler ingår i hypotesen.  

 

Sammanfattningsvis lyder slutsatsen om hypotes 10 att den måste förkastas. Ett flertal 

anledningar ligger bakom detta resultat. Den första anledningen handlar om de icke 

signifikanta modellerna. Att modellerna inte är signifikanta leder till att inget samband 

kan påvisas i denna studie mellan diversitetsvariablerna och effektivitetsmåtten. Den 

andra anledningen behandlar exkluderandet av variabel. Om en eller flera variabler 

exkluderas ur modeller för att på så sätt påvisa statistisk signifikans leder detta till att 

hypotesen måste förkastas då samtliga variabler ingår i hypotesen. Här finns ett problem. 

Eftersom utbildning inte kunde testas, då ingen varians fanns i variabeln, exkluderades 

denna demografiska variabel ur modellerna vilket gör att hypotes 10 måste förkastas 

redan här.  
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6.2. Studiens bidrag 

Mycket forskning har gjorts inom professionen fondförvaltning men en begränsning finns 

på större undersökningar som undersöker gruppeffekten samt gruppdiversitetens effekt 

på riskjusterad avkastning. På grund av att detta försöker denna studie fylla 

kunskapsluckan och bidra med ytterligare information inom forskningsområdet. Studien 

bidrar med information om hur fondförvaltning ser ut både brett men framförallt inom 

kategorin Sverigefonder. En djupare blick i hur man bör undersöka utbildningsaspekten 

inom fondförvaltning har även uppdagats. Då samtliga fondförvaltare har en 

högskoleutbildning leder detta till att man behöver undersöka denna variabel annorlunda. 

Exempelvis kan en djupare empiriinsamling visa exakt hur länge man utbildat sig, om 

man har en mastersutbildning eller inte men även om olika utbildningsinriktningar inom 

professionen har någon effekt på prestation. Denna studie bidrar därmed till litteraturen 

och diskussionen kring vad som påverkar fondförvaltares finansiella prestationer.  

 

Studien bidrar till en ökad förståelse av vilka beteendevetenskapliga teorier som stämmer 

bättre överens med professionen fondförvaltare och vad som kan påverka deras 

prestationer. Studien visar mer konkret att upper echelon stämmer bättre överens med 

professionen fondförvaltare och dess beteende än vad mer allmänna 

beteendevetenskapliga teorier som exempelvis wisdom of crowds gör.  

6.2.1. Etiska och sociala bidrag  

Studiens resultat indikerar att män dominerar i finansbranschen med inriktning på 

fondförvaltare. Genom att stötta och försöka lyfta kvinnor mer i denna bransch skulle 

jämställdheten mellan män och kvinnor kunna reduceras. Denna jämställdhetsutveckling 

skulle kunna leda till att kvinnor i branschen presterar bättre än de gör i dagsläget då 

kvinnor får fler möjligheter att visa vad de kan.  

6.3. Förslag till framtida forskning 

Denna studie avser att förklara vad som påverkar en fondförvaltares prestationer. Ett 

förslag på framtida forskning är att försöka utföra en mer omfattande studie med ett större 

antal fonder. För att genomföra detta behöver empiri även inhämtas från andra 

fondkategorier som exempelvis Europafonder. Detta leder till en ökad möjlighet för att 

kunna dra generella slutsatser. Vid ett bredare empiriunderlag skulle en ytterligare 
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demografisk aspekt som exempelvis etnicitet vara relevant för att på så sätt inkludera även 

kulturella skillnader som uppstår vid en större undersökning. 

 

Ett annat förslag på framtida forskning är att försöka utföra studien delvis kvalitativt 

genom att intervjua fondförvaltare. Detta skulle kunna bidra till att förklara varför vissa 

demografiska aspekter, hos fondförvaltare, som påverkar vissa effektivitetsmått och inte 

andra. En ytterligare aspekt som intervjuer skulle kunna bidra med är vilken utbildning 

fondförvaltare faktiskt har. En hel del fondförvaltare är inte transperanta med vilken 

utbildning de har utan endast med vart de studerat och på vilken nivå. I en intervju skulle 

man därmed kunna få reda på vilken inriktning de har men även hur många extra år de 

läst utöver en kandidatutbildning. På så sätt skapas en varians i den demografiska 

aspekten utbildningsnivå.  

 

För att få fler signifikanta resultat och därmed kunna dra mer givande slutsatser skulle 

hypoteserna kunna omformuleras så de inte inkluderar samtliga effektivitetsmått utan 

bara ett åt gången. En ytterligare aspekt som skulle kunna leda till fler signifikanta resultat 

i studien är att dela upp hypotes 10 i ett flertal hypoteser. Att testa de demografiska 

variablerna var för sig skulle kunna leda till att om en demografisk variabel förkastas kan 

andra demografiska variabler fortfarande accepteras. Likadant om en demografisk 

variabel måste exkluderas kan fortfarande de andra demografiska variablernas hypoteser 

accepteras.  
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