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Sammandrag 

I denna studie undersöks Sverigefonder på den svenska marknaden och dess aktivitetsgrad i form 

av aktivitetsmåtten active share och tracking error. Studien genomförs för perioden 2010–2018. 

Studien undersöker även om det återfinns ett samband mellan aktiv förvaltning och fondens 

överavkastning. Urvalet består av 23 aktiefonder där data hämtas in på års- och månadsbasis. 

Resultatet visar att de undersökta fonderna har ökat sin aktiva förvaltning med en högre 

genomsnittlig andel active share sedan år 2010. Studien finner inget signifikant samband mellan 

active share eller tracking error och en fonds överavkastning. 
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Begreppslista 

 

Active share 

Active share är ett aktivitetsmått som visar hur stor del av fondportföljens innehav som skiljer sig från sitt 

jämförelseindex. Måttet tydliggör hur aktiv fonden är för dess investerare (Cremers & Petajisto, 2009). 

 

Jämförelseindex 

Ett jämförelseindex ska representera den marknad fonden investerar i. Ett jämförelseindex används som ett 

verktyg för förvaltare och investerare att utvärdera hur fonden presterat i förhållande till marknaden över 

tiden (Fondbolagens förening, u.å.a). 

 

Tracking error 

Tracking error, även benämnt aktiv risk, definieras som skillnaden i volatiliteten mellan portföljens 

avkastning och jämförelseindex avkastning (Rasmussen, 2003). Ett högre tracking error visar därmed att 

aktieportföljen tagit positioner som skiljer sig från jämförelseindex, vilket en aktiv förvaltare strävar efter. 

 

Överavkastning 

Överavkastning är differensen mellan en portföljs avkastning och jämförelseindex avkastning. Genererar 

portföljen en lägre avkastning än referensindex uppstår underavkastning.  
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1. Inledning 

Den svenska fondförmögenheten har aldrig varit högre än idag. I november 2019 uppmättes den 

totalt till 4 941 miljarder kronor (Fondbolagens förening, 2019a). Majoriteten av fondsparandet 

sker i aktiefonder (ibid.) vilka i sin tur delas in i aktivt och passivt förvaltade fonder. I en aktivt 

förvaltad fond strävar förvaltaren efter att skapa en högre avkastning än jämförelseindex genom 

analyser och aktiva placeringar, vilket skiljer dessa från passivt förvaltade fonder vars ändamål är 

att följa sitt jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond medför ofta en högre avgift som motiveras 

med de kostnader som uppstår med den aktiva förvaltningen. Även passiva fonder medför avgifter, 

men dessa är vanligtvis betydligt lägre än avgifterna för en aktivt förvaltad fond (Fondbolagens 

förening, u.å.b).  

 

I Sverige har intresset för sparande i passivt förvaltade indexfonder ökat det senaste årtiondet enligt 

en rapport från Fondbolagens förening (2019b). Rapporten visade att av svenskarnas totala 

sparande i aktiefonder, ökade andelen i indexfonder från 8 % till 17 % under perioden 2010–2019. 

I takt med att fler har valt att investera i indexfonder har även förvaltningen av de aktiva 

aktiefonderna i Sverige fått stor kritik i media (Sjöström, 2010; Olsson, 2010). En av kritikerna är 

journalisten Joel Dahlberg som i sin bok Sammansvärjningen: så luras fem miljoner svenska 

fondsparare av bankerna (2015) påstår att bankerna medvetet inte ger fonderna förutsättningarna 

för att slå index genom att vara indexnära i sin fondförvaltning. Dahlberg kallar dessa fonder för 

dolda indexfonder eftersom de marknadsförs som aktivt förvaltade fonder, men i själva verket 

endast följer sitt jämförelseindex. Det största problemet är, enligt författaren, inte att fonder är 

indexnära utan att förvaltaren tar en avgift som speglar en aktiv förvaltning när den i verkligheten 

är passiv. 

 

Missnöjet över fondernas, möjligen omotiverat, höga avgifter har inte undgått bankerna. 2014 

förde Aktiespararna tillsammans med dess medlemmar en grupptalan mot Swedbank Robur på 

sina medlemmars begäran för att inte ha levererat den förvaltning som utlovats (Sydsvenskan, 

2015). De två fonderna Allemansfonden Komplett och Kapitalinvest ansågs ha varit falskt aktiva 

i tio år, där de i praktiken tycktes ha förvaltats passivt, och därmed ha lurat kunderna på de avgifter 

som tagits ut (Aktiespararna, 2014). Dessa typer av överträdelser från bankerna har resulterat i 
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fällande domar, som i maj 2019 då Den Norske Bank dömdes att betala 345 miljoner norska kronor 

till fondsparare vilket motsvarade den summa som kunderna betalat i avgift för fonden. Detta till 

följd av den stämningsansökan de norska spararna lämnat in med motiveringen att förvaltningen 

inte var tillräckligt aktiv för att kunna överavkasta gentemot en indexfond och därmed inte 

berättigade fondavgiften (Möller, 2019). 

 

Finansinspektionen uppmärksammade i sin årliga konsumentrapport från 2015 dolda indexfonder 

och pekade ut fondmarknaden som ett av de mest prioriterade områden där konsumentskyddet 

behöver stärkas (Finansinspektionen, 2015). Det lyftes fram att bolagen inte var tillräckligt 

transparenta gentemot sina kunder gällande fondernas placeringsvisioner. I flera fall 

marknadsfördes fonder som aktiva medan den interna målsättningen var att hålla en låg aktiv risk. 

Konsumentrapporten visade att aktiviteten i förvaltningen av vissa fonder var undermålig och inte 

lever upp till vad som utlovats kunderna. 

 

Problemet med omotiverat dyra indexnära fonder har även blivit aktuellt inom politiken. 

Regeringen upplevde att det fanns en betydande kunskapsasymmetri mellan investerare och 

bankerna som erbjuder fondförvaltningen vilket ledde till att investerarna blev utnyttjade. 

Regeringen gav Finansdepartementet i uppdrag att utforma förslag på hur information och 

marknadsföring kan tydliggöras för investerarna att förstå produkten de investerar i (Dir. 2015:28). 

Direktivet resulterade i att lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 4 kap, 25–28§§, uppdaterades. 

De nya paragraferna innebär bland annat att fondförvaltare måste jämföra fonden mot ett 

jämförelseindex och lämna information om aktivitetsgraden i förhållande till detta index. Om 

fonden varit aktiv i mer än 2 år skall även volatiliteten mellan fondens avkastning och 

jämförelseindex avkastning, det vill säga fondens tracking error, redovisas. Jämförs inte fonden 

med ett index måste detta motiveras. All information om fonden ska redovisas på fondbolagets 

hemsida utöver informationsbroschyr och årsberättelse.  

 

Fondbolagens förenings “Svensk kod för fondbolag” innehåller bestämmelser för hur svenska 

fonder ska agera. Tanken är att bestämmelserna ska vara en ambitionshöjning gentemot lagen 

vilket föreningens medlemmar förväntas att följa (Fondbolagens förening, 2019c). I maj 2015 

infördes kravet att alla medlemmar i föreningen ska redovisa fondens andel active share som ett 

https://www.zotero.org/google-docs/?uxbulI
https://www.zotero.org/google-docs/?uxbulI
https://www.zotero.org/google-docs/?uxbulI
https://www.zotero.org/google-docs/?uxbulI
https://www.zotero.org/google-docs/?uxbulI
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nyckeltal (Lindmark, 2019). Detta krav reviderades och togs bort i de senaste riktlinjerna om 

redovisning av nyckeltal. De nuvarande riktlinjerna involverar bland annat krav på redovisning av 

tracking error, fondens resultat mot jämförelseindex och avgifter (Fondbolagens förening, 2019c).  

1.1 Problembakgrund 

Frågan huruvida aktiv förvaltning ökar möjligheten för överavkastning har länge debatterats där 

det tydligt finns en kritisk sida som menar att det inte går att slå marknaden med skicklighet och 

skulle detta ske så beror det endast på tur (Fama, 1970; Malkiel 1973; Sharpe, 1991; Carhart, 1997; 

French, 2008). Motståndare till kritikerna hävdar att förvaltare genom skicklighet kan uppnå en 

högre avkastning än index. Asahl (2016) undersökte svenska fonder under perioden 2007-2015 

och fann att fondens prestation kunde härledas till förvaltarens skicklighet snarare än tur. Asahls 

resultat stödjer Berk och van Binsbergens studie (2015) som fann att förvaltare lyckades generera 

överavkastning kontinuerligt under längre tid, vilket tyder på att det inte endast kan hänvisas till 

tur. Även Wermers (2000) studie visar på att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt överpresterar 

breda index som exempelvis S&P 5001, men att avgiften äter upp överavkastningen. 

 

Passiv förvaltning för en portfölj innebär att i så stor utsträckning som möjligt replikera ett 

jämförelseindex genom att köpa och behålla innehav i samma proportioner som index. Aktiv 

förvaltning kan definieras som all avvikelse från passiv förvaltning och mäts genom grad av 

avvikelse från index, också benämnt aktivitetsgrad (Cremers & Petajisto, 2009). För att avvika 

från index i mål att uppnå överavkastning finns två strategier; stock picking vilket innebär att 

analysera och välja aktier som överträffar andra inom samma industri eller genom att skifta 

marknadsexponering vid rätt tillfälle, benämnt market timing (Ferruz, Muñoz & Vargas, 2010). 

Aktivitetsgrad har traditionellt mätts med tracking error, som mäter volatiliteten mellan portföljen 

och jämförelseindex. Cremers och Petajisto (2009) menar på att måttet inte är optimalt då det inte 

alltid ensamt kan mäta den aktiva förvaltningen och ge en rättvisande bild. En fond kan trots ett 

lågt tracking error vara aktivt förvaltad. I syfte att spegla aktivitetsgraden bättre myntade Cremers 

och Petajisto aktivitetsmåttet active share som mäter hur stor andel av portföljen som skiljer sig 

från jämförelseindex. Vidare visade författarna att active share är starkt kopplad till fondens 

 
1S&P 500 (Standard & Poor's 500) är ett aktieindex som följer 500 stora börsnoterade bolag på den amerikanska marknaden. 
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finansiella prestation. Studien genomfördes på den amerikanska fondmarknaden och de aktiva 

fonder som mätte högst (lägst) active share överpresterade (underpresterade) gentemot sina 

jämförelseindex (Cremers & Petajisto, 2009). 

 

Cremers et al. (2016) använde sig av måttet active share, från Cremers och Petajistos tidigare studie 

från 2009, fast denna gång på den globala fondmarknaden. Resultatet visade återigen att aktiva 

fonder med en hög active share överpresterade fonder med lågt active share. Studien visade även 

att aktiva fonder i genomsnitt överpresterade dess jämförelseindex. Författarna fann också att 

tracking error hade en negativ korrelation med fondens avkastning vilket tyder på att tracking error 

inte är förknippat med en högre avkastning samtidigt som resultatet antyder att marknaden belönar 

fonder med hög active share (Cremers et al., 2016). Resultatet stämmer väl överens med Petajistos 

(2013) tidigare undersökning av amerikanska fonder. De fonder med högst andel active share 

skapade en överavkastning åt sina investerare i genomsnitt med 1,26 % efter avgifter mot 

jämförelseindex medan fonder som hade en låg andel active share och högt tracking error förlorade 

mot sitt jämförelseindex (ibid.).  

 

Förekomsten av dolda indexfonder har visats korrelera med utbudet av indexfonder och landets 

juridiska regelverk. Cremers et al. (2016) fann att ett ökat utbud på indexfonder gynnar ägare av 

aktivt förvaltade fonder, där dessa till följd av konkurrensen från indexfonderna tvingas att 

antingen sänka avgiften eller differentiera sig från jämförelseindex för att behålla sin 

konkurrenskraft. I samma studie visades även att striktare regleringar och stark rättssäkerhet 

korrelerade positivt med active share och negativt med fondavgifter. Fler studier har funnit stöd 

för att avgifter korrelerar negativt med en fonds överavkastning (ex. Gruber 1996; Garyn-Tal, 

2015). Flam och Vestman (2014) visade i sin studie att detta även gällde på den svenska 

fondmarknaden.  

 

Tidigare forskning på den svenska fondmarknaden har främst fokuserat på svenska fonders 

prestation samt vilka karaktärsdrag som kan förklara den (Dahlquist, Engström & Söderlind, 2000; 

Flam & Vestman, 2014; Asahl, 2016). Gällande aktivitetsgraden på den svenska fondmarknaden 

gjordes en undersökning av Morningstar (Lindmark, 2013) över 126 Sverigefonders active share 

för året 2013. Dahlberg (2015) kartlade active share för 130 fonder på den svenska marknaden 
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2004–2013. Båda studierna visade på en stor utbredning av dolda indexfonder. Forskning inom 

detta område är begränsad från 2014 framåt, i synnerhet på den svenska marknaden. 

1.2 Forskningsfrågor 

Tidigare forskning tyder på att ett ökat utbud av indexfonder och hårdare reglering av 

fondförvaltning har visats leda till ökad aktivitetsgrad och lägre avgifter. Med grund i denna 

forskning och svenskarnas stadigt ökande andel av sparande i indexfonder under 2010-talet samt 

den aktuella debatten kring fusket i svensk fondförvaltning under samma tidsperiod är det 

intressant att undersöka aktivitetsgraden på den svenska fondmarknaden. Den på senare år 

eskalerande kritiken mot fondförvaltningen kombinerat med de lagändringar som träder i kraft 

januari 2020 sätter press på fondförvaltarna att vara mer transparenta gentemot konsumenterna.  

Första forskningsfrågan formuleras som följande:  

 

Hur har aktivitetsgraden i svensk fondförvaltning utvecklats under perioden 2010–2018?  

 

Även om tidigare studier är motstridiga gällande huruvida aktiv förvaltning kan skapa 

överavkastning har forskning på senare år visat att högre aktivitetsgrad i fondens förvaltning är 

förknippad med en högre avkastning. Då syftet med aktiv förvaltning är att överprestera 

jämförelseindex är det intressant att vidare undersöka i vilken utsträckning aktivitetsgrad kan 

förklara en fonds överavkastning. Ur en fondsparares perspektiv bör det vara av intresse att veta 

aktivitetsgradens betydelse för produkten denne köper. Den andra forskningsfrågan formuleras 

som följande:  

 

Är en högre aktivitet i fondförvaltningen förknippad med en högre avkastning? 

1.3 Syfte 

Till följd av den aktuella debatten kring dolda indexfonder och den potentiella förändringsfas som 

sker i den svenska fondförvaltningen avser studien tillföra empirisk stöd för utvecklingen av 

aktivitetsgrad i svensk fondförvaltning samt aktivitetsgradens betydelse för överavkastning. 
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1.4 Avgränsning 

Med tanke på den tid som funnits till författarnas förfogande och omfattningen av den svenska 

fondmarknaden har studien valt att avgränsa sig till att undersöka Sverigefonder. Anledningen till 

att endast Sverigefonder undersöks är för att det blir mer representativt att undersöka fonder som 

delar marknad. Sverigefonderna är den kategori av fonder som fått mest kritik i media för att vara 

indexnära och är därav intressanta att undersöka.  

1.5 Disposition  

I kapitel två behandlas det teoretiska ramverket. Kapitel tre presenterar och motiverar metoden 

som används i studien. I kapitel fyra presenteras resultaten som analyseras med grund i tidigare 

forskning och teori. I kapitel fem sammanfattas studien med en slutsats för att slutligen ge förslag 

till framtida vidare forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras modeller och tidigare forskning som för studien är relevant. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Eugene Famas (1970) effektiva marknadshypotes bygger på att en tillgångs värde reflekteras av 

all tillgänglig information. Det finns tre grader av effektivitet på marknader; 

-Svag marknadseffektivitet innebär att det inte går att slå marknaden med historisk information 

som data om pris och avkastning. 

-Semi-stark marknadseffektivitet innebär att det inte heller går att slå marknaden med offentlig 

information som exempelvis publika uttalanden och rapporter. 

-Stark marknadseffektivitet innebär att det inte går att generera en meravkastning på en fullt 

effektiv marknad, inte ens med insiderinformation. 

 

Fama menar att det är omöjligt att slå marknaden med investeringsstrategier på en marknad med 

stark effektivitet eftersom priset bara justeras när ny information blir känd. På en fullt effektiv 

marknad bör det därför inte vara möjligt att genom aktiv förvaltning överprestera index över tid, 

då all information om marknaden är tillgänglig för alla och därmed är marknadens tillgångar 

korrekt värderade (Fama, 1970).  

2.2 Aktivitet i fondförvaltning 

Målet med aktiv förvaltning är att skapa en högre avkastning än fondens jämförelseindex genom 

aktiva placeringar som skiljer sig från index. En aktiv fond som presterar sämre eller matchar 

jämförelseindex kommer efter avgift att generera lägre avkastning. En aktiv fondförvaltare kan 

försöka överprestera sitt jämförelseindex på två olika sätt: Antingen genom aktiva aktieurval, även 

benämnt stock picking, som fondförvaltaren tror kommer överprestera innehaven i 

jämförelseindex eller genom market timing. Market timing innebär tidsvarierande investeringar på 

systematiska riskfaktorer, exempelvis att fondförvaltaren tidvis investerar mer i vissa industrier 

eller sektorer på marknaden jämfört med index (Cremers & Petajisto, 2009). 
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Tillvägagången för att mäta aktivitet i förvaltningen, också benämnt aktivitetsgraden i fonden, har 

historiskt sett gjorts genom att mäta tracking error. På senare år har ett alternativt mått benämnt 

active share fått mycket uppmärksamhet. Active share speglar en fonds grad av aktivt aktieurval, 

något som tracking error inte fångar upp i samma utsträckning. Omsättningshastighet är ytterligare 

ett mått som använts för att mäta en fonds aktivitetsgrad genom att visa hur frekvent en fonds 

tillgångar omsätts (Brown & Vickers, 1963). Dock är omsättningshastighet inte ett relevant mått i 

denna studie eftersom omsättning av aktier inte behöver vara en värdeskapande aktivitet i sig 

(Cremers & Petajisto, 2009). Används omsättningshastighet som ett aktivitetsmått kan det tänkas 

ge fondförvaltare incitament att frekvent köpa och sälja andelar i fonden endast i syfte för att vara 

mer aktiv.  

2.2.1 Tracking Error 

Tracking error uppstår när en portfölj jämförs med ett jämförelseindex. Tracking error definieras 

som skillnaden i volatiliteten mellan portföljens avkastning och jämförelseindex avkastning 

(Rasmussen, 2003). Ett högre tracking error visar därmed att aktieportföljen tagit positioner som 

skiljer sig från jämförelseindex, vilket en aktiv förvaltare strävar efter. En portfölj som följer 

jämförelseindex avkastning har ett tracking error nära 0 %. 

 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒[𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡 − 𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡]                            (1) 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √
∑ (𝑅𝑓𝑜𝑛𝑑−𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑁−1
                                   (2) 

 

Där: 

𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑= Fondens avkastning 

𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥=Jämförelseindex avkastning 

N=Antal perioder 
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2.2.2 Active Share 

Active share är ett mått på hur stor andel av portföljens innehav som skiljer sig från dess 

jämförelseindex som myntades av Cremers och Petajisto (2009). Active share för en fond antar 

värden mellan 0 och 100 %, där 0 % motsvarar ett innehav identiskt med dess jämförelseindex och 

100 % innebär att fonden inte har några innehav som finns med i index. Cremers och Petajisto 

(2009) menar att en fond med active share på 20 % eller mindre bör klassas som en ren indexfond 

samt att allt mellan 20 och 60 % i active share klassas som dolda indexfonder. Cremers et al. (2016) 

har i senare studier konstaterat en gräns på 50 % i active share som nödvändigt minimum för att 

fonden ska ha en möjlighet att kunna överavkasta index och därmed bedriva en aktiv förvaltning.  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =
1

2
∑ |𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑖 − 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑖|

𝑁
𝑖=1                     (3) 

Där: 

𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑖=fondens vikt av tillgång i 

𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑖=vikten av tillgång i för jämförelseindex 

 

2.2.3 Kombination av Tracking Error och Active Share 

Tracking error och active share kan inte alltid ensamma förklara aktivitetsgraden i fondens 

förvaltning (Cremers & Petajisto, 2009). Författarna påstår att active share med fördel kan 

användas för att fånga upp aktiviteten stock picking medan tracking error bättre mäter market 

timing, en kombination tycks alltså vara optimal då den tar hänsyn till båda strategierna som 

möjliggör aktiv förvaltning. Detta förklaras genom att stock picking endast bär en företagsspecifik 

risk i relation till jämförelseindex. Något som är möjligt att diversifiera bort. Då aktieurvalet 

kommer från samma industri blir den erhållna marknadsrisken identisk för den aktivt förvaltade 

fonden och dess index. Detta kombinerat genererar ett lågt tracking error. Förvaltare som tillämpar 

market timing kommer bära en utökad marknadsrisk jämfört med jämförelseindex, vilken inte är 

möjlig att eliminera genom diversifiering, och på så vis generera ett högre tracking error. Cremers 

och Petajisto (2009) bygger sin kritik mot tracking error som ensamt mått för aktivitetsgrad på 

detta resonemang och menar att det tydligt går att konstatera att aktiv förvaltning är möjligt trots 

ett lågt tracking error.  
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Figur 1. Figuren är baserad på Cremers och Petajistos (2009) modell som beskriver de fyra olika 

investeringsstrategierna med en kombination av högt/lågt tracking error samt hög/låg active share. Renodlade 

indexfonder placeras nära origo. 

 

Figur 1 består av fyra utfall av kombinationerna låg och hög nivå av aktivitetsmåtten tracking error 

och active share. Cremers och Petajisto (2009) menar att en fond genom stock picking kan ha en 

hög andel active share, men ett lågt tracking error då fondens aktieurval är inom samma industrier 

som för jämförelseindex. Det omvända gäller när en fond investerar efter factor bets, alltså satsar 

på market timing, som kan leda till en låg andel active share men högt tracking error. En fond som 

investerar efter både diversifierat aktieurval och market timing kallar Cremers och Petajisto (2009) 

för concentrated stock picker, vilket genererar ett högt tracking error och en hög andel active share. 

Den sista kombinationen av lågt tracking error och låg andel active share definieras som closet 

indexing, som kan översättas till dold indexfond på svenska. En dold indexfond tar få aktiva 

positioner från jämförelseindex och investerar inte efter market timing. En fond med nästan 0 i 

både active share och tracking error betecknas som pure indexing, eller en renodlad indexfond på 

svenska (Cremers & Petajisto, 2009).  
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens forskningsmetod, insamling av data, urval och bortfall. I 

metoden presenteras även beräkningar av aktivitetsmått, prestationsmått samt statistiska modeller 

som studien avser att använda för att besvara forskningsfrågorna med. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Studien har utgått från en kvantitativ undersökningsmetod, där numerisk data har samlats in och 

analyserats för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bell, Bryman & Harley, 2019). Då studien 

avser att undersöka aktiviteten i förvaltningen av svenska fonder beräknades inledningsvis 

aktivitetsgraden med måtten active share och tracking error för de valda fonderna. Tracking error 

användes som proxy för att fånga in market timing och active share användes som proxy för stock 

picking med syftet att ge den mest nyanserade bilden av aktivitetsgrad, likt studien av Cremers 

och Petajisto (2009). För att besvara studiens första forskningsfråga genomfördes ett t-test och ett 

Mann-Whitney U-test med syfte att avgöra huruvida aktivitetsgraden signifikant ökat under 

perioden. För att undersöka sambandet mellan aktivitetsgraden och fondens prestation 

genomfördes regressionsanalyser av typen Ordinary Least Squares (OLS), där minsta 

kvadratmetoden används för att minimera feltermen i en funktion utifrån de observerade värdena. 

Analysmetoden är vanligt förekommande vid tidigare liknande studier (Cremers & Petajisto, 2009; 

Garyn-Tal, 2013; Cremers et al., 2016). Den beroende variabeln som undersöktes var 

överavkastning och de oberoende variablerna var tracking error och active share. 

3.2 Insamling av data 

Data för fondinnehav och fondernas avgifter hämtades från Refinitiv Datastream för sista 

handelsdagen för respektive år för 2010–2018. Fondens avkastningsdata samt jämförelseindex 

avkastningsdata hämtades månadsvis, även dessa från Refinitv Datastream. För tillhandahållande 

av data av viktrapporter för jämförelseindex kontaktades Nasdaq och SIX group. Eftersom Nasdaq 

hade en omfattande och tidskrävande process för att få tillgång till dess data användes endast 

viktrapporter för index från SIX group. Detta bör inte påverka studiens resultat eftersom SIX group 
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och Nasdaq har jämförbara index, även om angivet jämförelseindex är att föredra då resultatet blir 

aningen mer precist. Eftersom data för indexvikter är omfångsrik och i vissa fall svårtillgänglig 

användes SIX portfolio return index (SIXPRX), SIX return index (SIXRX) och Carnegie small 

cap net return index (CSNRXSE) för beräkning av fondernas active share. Jämförelseindex 

viktrapporter tillhandahölls på årsbasis för respektive års sista handelsdag. Eftersom tracking error 

mäts på årsbasis kommer alla statistiska modeller bestå av data från sista handelsdagen 2010 till 

sista handelsdagen 2018.  

3.3 Urval och bortfall 

Med hjälp av Morningstars sökverktyg för fonder har ett urval gjorts av svenska aktiefonder med 

en fondförmögenhet på 10 000 miljoner SEK eller mer, vilket resulterade i 44 fonder. Den angivna 

fondförmögenheten valdes dels för att avgränsa och underlätta datainsamlingen men även för det 

är av störst intresse att undersöka de populäraste fonderna på den svenska marknaden. Fonder som 

var noterade i annan valuta än SEK valdes bort för att undvika valutakursens påverkan av 

resultatet. Fonder som var lika varandra från samma fondmäklare valdes bort. Exempel på sådana 

fonder var tvillingfonder, det vill säga B-fonder som i stort sett är identiska med A-fonder, där B-

fonder exkluderades. I urvalet fanns det flera identiska fonder vars enda skillnad var utdelning 

eller icke-utdelning, där fonder med utdelning valdes bort eftersom återinvesterad utdelning ger 

ett identiskt index. Det slutliga kravet var att fonden ska ha varit aktiv under de senaste 9 åren då 

perioden som studien avsåg att undersöka var 2010–2018. Denna period valdes för att fånga in 

debatten om aktiv fondförvaltning på den svenska fondmarknaden. När data för fonderna samlades 

in var informationen för en av fonderna bristfällig gällande viktrapporter, och den behövde därför 

uteslutas från studien. Det slutgiltiga urvalet resulterade totalt i 23 fonder. Av dessa benämndes 18 

som aktivt förvaltade och 5 som passivt förvaltade indexfonder, utifrån respektive fonds 

fondfaktablad. 
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Tabell 1. Bortfallsmatris 

Fonder inom kategorin ”Sverige” på Morningstars fonddatabas 188 

Fonder med en fondförmögenhet <10 000 mkr 144 

Fonder noterade i annan valuta än SEK 4 

Tvillingfonder 8 

Fonder med utdelning 6 

Fonder registrerade efter 2009 2 

Fonder med bristfällig data 1 

Totalt antal undersökta fonder 23 

Tabell 1 visar ursprungligt urval, exkluderade observationer och det slutgiltiga urvalet för studien. 

 

3.4 Beräkning av Tracking Error 

Tracking error beräknades enligt 2.2.1. Beräkningarna baserades på månadsdata, dvs avkastning 

månadsvis, för både fonden och jämförelseindex. Detta resulterade i att det tracking error som med 

ekvationen i 2.2.1 beräknades blev månadsvis. Studiens beräknade tracking error erhölls på 

månadsbasis. För att beräkna tracking error på årsbasis användes följande formel: 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟å𝑟𝑠𝑣𝑖𝑠 = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ √12                                         (4) 
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3.5 Beräkning av Active Share 

Active share beräknades enligt 2.2.2. Varje innehav i fondens portfölj jämfördes med vikten denna 

tillgång hade i sitt jämförelseindex. Differensen mellan fondens och index innehav benämns aktiv 

vikt. De bolag som ingick i index men inte i fondens portfölj innebar en avvikelse från index och 

beräknas därmed som en aktiv vikt (Cremers och Petajisto, 2009). Likaså för de innehav som 

ingick i fonden men inte fanns med i jämförelseindex. Tabell 2 nedan visar ett exempel på hur 

active share beräknas för en fond. 

 

Tabell 2. Exempel på beräkning av en fonds active share 

Tillgång Fondens vikt 

(𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑) (%) 

Index vikt 

(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) (%) 

Aktiv vikt 

(𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑 − 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) (%) 

Absolut värde av 

aktiv vikt (%) 

A 15 0 15 15 

B 10 10 0 0 

C 20 30 -10 10 

D 0 20 -20 20 

E 55 40 15 15 

Summa 100 100 0 60 

Active share       30 

Tabell 2 visar hur beräkningen av active share för en fond sker. All differens från index vikt resulterar i en aktiv 

vikt. Absolutvärdet av den aktiva vikten summeras sedan och divideras med 2 för att erhålla fondens active share. 

3.6 Indelning av aktivitetsmått i kategorier 

För att underlätta jämförelsen av aktiviteten i fonderna har dessa delats in olika kategorier baserat 

på de två aktivitetsmåtten. För måttet active share valdes kategorierna till 0–20 %, 20–50 %, 50–

60 % respektive 60–100 %. Kategorin 0–20 % fångar upp renodlade indexfonder medan 20–50 % 

tyder på dold indexfond enligt Cremers och Petajisto (2009). En active share på 50–60 % ska också 
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definieras som en potentiellt dold indexfond enligt författarna. Då tidigare forskning visar att en 

aktiv fond som ska ha möjlighet att slå index bör ha en active share på minst 50 % för att generera 

en överavkastning mot index (Cremers et al., 2016) kan fonden därav vara aktiv ändå. Detta 

motiverar intervallet på 50–60 % i active share som vår gräns för aktiv förvaltning. Det sista 

intervallet hade en active share mellan 60–100 % som fångar upp de verkligt aktiva fonderna. 

 

Aktivitetsmåttet tracking error delas in i 0–2 %, 2–4 % och över 4 %. Forskning har ingen uttalad 

gräns på vad en aktiv fond ska eftersträva i tracking error, men Petajisto (2013) antyder att en aktiv 

fond bör ha 4 % eller högre. 

3.7 Jämförelseindex 

För beräkningar av tracking error användes varje fonds givna jämförelseindex. Dessa inkluderade 

SIX Portfolio Return Index, SIX Return Index, SIX 30 Return Index, SIX Sweden SRI Gross 

Index, OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index, Nasdaq OMX Small Cap Sweden Gross 

Index och Carnegie Small Cap Net Return Index.  

 

Eftersom viktrapporter för jämförelseindex är svårtillgänglig använde studien endast tre index som 

tillhandahölls av SIX group. De jämförelseindex som studien använde för att beräkna fondernas 

active share var SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), SIX Return Index (SIXRX) och Carnegie 

Small Cap Net Return Index (CSNRXSE). De två förstnämnda indexen syftar att spegla 

Stockholmsbörsen medan CSNRXSE följer utvecklingen för svenska noterade bolag inom 

segmentet small cap. SIXPRX skiljer sig från SIXRX genom att det är ett viktbegränsat index som 

tar hänsyn till de UCITS-krav som gäller för svenska fonder, där inget företag får väga mer än 10 

% av fondens totala portfölj samt att de bolag som väger mer än 5 % inte får väga över 40 % totalt 

tillsammans, vilket gör dessa till lämpliga jämförelseindex för förvaltare (Six Financial 

Information, u.å.). 

3.8 Prestationsmått 

Överavkastning är ett vanligt prestationsmått, som mäter skillnaden mellan portföljens avkastning 

i jämförelse med index. Var avkastningen för jämförelseindex högre än portföljen uppstod en 
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underavkastning. Avkastningen för fonden respektive jämförelseindex erhölls på årsbasis. 

Därefter beräknades fondens överavkastning med följande formel: 

 

                                                      Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑃 − 𝑅𝐼                                                   (5) 

 

Där: 

𝑅𝑃= Portföljens avkastning 

𝑅𝐼= Jämförelseindex avkastning 

3.9 Mätning av förändring i Active Share 

För att jämföra de aktiva fondernas genomsnittliga active share genomfördes signifikanstester för 

2010 och 2018. Nollhypotesen för testerna blev följande: 

 

𝐻0: 𝜇2018 = 𝜇2010 

𝐻1: 𝜇2018 > 𝜇2010 

 

För att visa att populationerna skiljer sig åt och att genomsnittliga active share är högre för år 2018 

än 2010 måste 𝐻0förkastas. Urvalet i t-testet bestod av studiens samtliga aktivt förvaltade fonder, 

vilket innebar 18 observationer för respektive år. För att kunna tolka t-testets resultat krävs 

antagandet att populationerna är normalfördelade. Då urvalet var litet och därmed inte kan antas 

vara normalfördelat enligt den centrala gränsvärdessatsen behövde vidare tester för 

normalfördelning göras. Ett sådant test är Jarque-Bera som testar ifall skewness och kurtosis för 

stickprovet matchar den för en normalfördelad population.  
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Nollhypotesen för ett Jarque-Bera test är att feltermen i populationen är normalfördelad, vilket 

implicerar att populationen är normalfördelad.  

 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
(𝑆2 +

1

4
(𝐾 − 3)2)                                                       (6) 

 

n=Stickprovsstorlek 

S=Skewness 

K=Kurtosis 

 

För att komplettera t-testet genomfördes ett icke-parametriskt test, med samma urval, där 

normalfördelning inte krävdes. För att skilja två populationer åt kan ett Mann-Whitney U-test 

tillämpas (Mann & Whitney, 1947). Likt ett t-test så avgör Mann-Whitney U-testet om 

medelvärdet för två populationer skiljer sig åt. Testet utförs genom att rangordna observationerna 

och tilldela dem rangtal i storleksordning. Rangtalen summeras sedan och med följande formel ges 

testets U-värde: 

 

Testets U-värde = lägsta av värdena 𝑈1och 𝑈2 

 

𝑈1 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1+1)

2
− 𝑅1                                               (7) 

𝑈2 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +
𝑛2(𝑛2+1)

2
− 𝑅2                                               (8) 

 

𝑅1=Rangsumma för år 2010 

𝑅2=Rangsumma för år 2018 

𝑛1=Stickprovsstorlek för år 2010 

𝑛2=Stickprovsstorlek för år 2018 
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3.10 Mätning av samband mellan aktivitetsgrad och avkastning 

För att mäta om en aktiv förvaltning genererar en överavkastning gentemot index genomfördes två 

regressionsanalyser. I modellerna är active share respektive tracking error oberoende variabel och 

överavkastning är beroende variabel. För att undvika multikollinearitet har active share och 

tracking error testats separat, då dessa enligt tidigare studier har visats korrelera i hög grad 

(Cremers & Petajisto, 2009). 

 

Modell 1: 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼 + 𝛽𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 + 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑆𝑚å𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑 + 𝛽𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝜀 

 

Modell 2: 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑆𝑚å𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑 + 𝛽𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝜀 

 

Där: 

𝛼 =intercept 

𝛽=lutningskoefficient 

𝜀=felterm 

3.11 Variabler 

I regressionsmodellen undersöks de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln. 

Kontrollvariabler kompletterar modellen för att ge den en högre förklaringsgrad och minskar 

risken att dra felaktiga slutsatser för sambandet mellan modellens oberoende och beroende variabel 

(Bell et al., 2019) 

 

Överavkastning 

Regressionsmodellen ämnade undersöka huruvida en högre aktivitetsgrad genererar en högre 

överavkastning. Överavkastning användes som prestationsmått för att utvärdera hur en fond har 

avkastat i förhållande till dess jämförelseindex och användes som beroende variabel för 

modellen. 
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Active Share 

Active share användes som oberoende variabel för att besvara forskningsfrågan om en högre 

aktivitetsgrad genererar en överavkastning mot index. 

 

Tracking Error 

Tracking error användes som en oberoende variabel för att mäta om en högre aktivitetsgrad 

genererar en överavkastning mot index. 

 

Småbolagsfond  

Småbolagsfond användes som dummyvariabel där fonder med inriktning små och medelstora 

bolag = 1 och övriga fonder i urvalet = 0. Forskning antyder att fonder som investerar i småbolag 

presterar bättre än genomsnittet (Chen et al., 2004), vilket motiverade småbolagsfonder som 

kontrollvariabel. 

 

Avgift 

Avgift användes som kontrollvariabel för regressionsmodellen. Avgiften definierades som 

samtliga kostnader för fonden exklusive courtagekostnader och mättes på årsbasis. Tidigare 

forskning tyder på att avgiften påverkar en fonds prestation (Dalhquist et al., 2000; Flam & 

Vestman, 2014) och har använts i liknande tidigare studier (Cremers & Petajisto, 2009). 

3.12 Metodkritik 

Viktrapporter från tre jämförelseindex användes i beräkningarna av active share. Tidigare 

forskning har antingen använt angivet jämförelseindex eller det index som ger lägst active share 

(Petajisto, 2013; Cremers & Petajisto, 2009). Även om jämförbara index använts blir inte resultatet 

lika exakt för de fonder som inte beräknats med dess angivna jämförelseindex eller de index som 

ger lägst active share (Petajisto, 2013). Risken när fel jämförelseindex används är att 

beräkningarna resulterar i ett högre active share än vad fonden faktiskt har (ibid.). Studien har 

enbart inkluderat fonder från Morningstars fonddatabas som uppfyller utsatta urvalskriterier. 

Eftersom urvalet endast är baserat på en databas finns det risker att vissa fonder hamnar utanför 

urvalet på grund av att Morningstar exempelvis tolkar fondkategorier som Sverigefonder 

annorlunda jämfört med andra fonddatabaser. Det kan även tänkas att Morningstar hade brister i 
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sin data vilket kunde leda till bortfall i urvalet. Fonder som startat efter 2009 har inte inkluderats i 

urvalet vilket potentiellt kan ge ett snedvridet resultat. Det kan även tänkas att fonder har 

avregistrerats eller på något annat vis inte överlevt den angivna undersökningsperioden och på så 

vis skapat ett så kallat survivorship bias, vilket innebär att resultatet riskerar att bli missvisande 

(Brown et al., 1992).  
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4. Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat i form av deskriptiv statistik, grafer av medelvärden, 

t-test, J-B test, Mann-Whitney U-test samt regressionsanalys som har analyserats med grund i 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 

 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik av datamaterialet 

 Min Max Median Medelvärde Std.avv. Observationer 

Alla fonder       

Tracking error 0,0013 0,0856 0,0313 0,0327 0,0011 207 

Active share 0,0020 0,8511 0,4421 0,4183 0,2153 207 

Överavkastning -0,1177 0,1112 -0,0035 -0,0023 0,0025 207 

Aktiva fonder            

Tracking error 0,0133 0,0856 0,0354 0,0354 0,0151 162 

Active share 0,1250 0,8511 0,5041 0,4963 0,0134 162 

Överavkastning -0,1177 0,1112 0,0027 -0,0017 0,0032 162 

Indexfonder            

Tracking error 0,0013 0,0413 0,0144 0,0166 0,0014 45 

Active share 0,0020 0,2637 0,1714 0,1379 0,0875 45 

Överavkastning -0,0187 0,0181 -0,0047 -0,0048 0,0011 45 

Tabell 3 visar deskriptiv statistik över undersökta variabler, för alla 207 observationer av de 23 undersökta 

fonderna, under perioden 2010–2018. Datamaterialet är även indelat i aktiva fonder och indexfonder vilket har 

baserats på hur fonden av förvaltaren uppges vara förvaltad. 
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Ur spridningen av datamaterialet går det att utläsa att aktiva fonder i snitt har högre active share 

och tracking error än de undersökta indexfonderna vilket var väntat. Det lägsta observerade active 

share som uppmättes för en aktivt förvaltad fond var 12,5 % vilket skulle falla inom kategorin för 

rena indexfonder.  

 

Den aktiva fonden som presterade bäst genererade en överavkastning på 11,1 % för ett av de 

undersökta åren medan den sämst presterande aktiva fonden genererade en underavkastning på -

11,8 %. Indexfonderna har en betydligt lägre spridning för avkastningen där samtliga 

observationer genererat +/-2 % mot jämförelseindex. 

 

Studiens data visar också att fonderna inte har slagit sina jämförelseindex över perioden, där den 

genomsnittliga överavkastningen är negativ för såväl de aktiva fonderna som de passiva.  

Indexfonderna visade en underavkastning gentemot jämförelseindex med i genomsnitt 0,48 % per 

år. Detta är förväntat då dessa fonders syfte är att spegla sina index och underavkastningen kan till 

stor del förklaras av avgiften, då avgiften för de undersökta indexfonderna i genomsnitt var 0,34 

% under mätperioden. Sammanställningen av denna studies datamaterial ligger i linje med den 

tidigare forskning som visat på svårigheten för aktiv förvaltning att skapa överavkastning och slå 

marknaden. De aktivt förvaltade fonderna underavkastade mot index med 0,17 % i genomsnitt och 

har över tid inte lyckats slå marknaden. Detta kan tänkas ge visst stöd för att marknaden skulle 

uppvisa en semi-stark effektivitet då den effektiva marknadshypotesen säger att det inte är möjligt 

att slå marknaden över tid genom strategier eller aktieurval (Fama, 1970). 

4.1 Utveckling av aktivitetsgrad 

Figur 2 nedan visar förändringen i den genomsnittliga aktivitetsgraden för de uttalat aktivt 

förvaltade fonderna för perioden 2010–2018. År 2010 var det genomsnittliga värdet för de 

undersökta aktiva fonderna 38,8 % i active share och har sedan dess successivt ökat varje år för att 

2018 uppmäta en genomsnittlig active share på 60,1 %.  
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Figur 2. Visar den genomsnittliga aktivitetsgraden för de aktivt förvaltade fonderna mätt i active share under perioden 

2010–2018. 

 

De svenska storbankerna är de som främst har erhållit kritik för sin aktiva fondförvaltning. I figur 

3 nedan visas utvecklingen för genomsnittligt active share för storbankernas fonder, där fonder 

med småbolagsinriktning är exkluderade. Denna graf visar på en större ökning i aktivitetsgrad, 

jämfört med den totala populationen, där en active share 2010 uppmättes till 28,3 % och 2018 

uppmättes till 58,4 %. En möjlig orsak till att andelen active share mer än fördubblats för 

storbankernas Sverigefonder kan vara att den mediala kritiken resulterade i att bankerna känt sig 

tvingade att öka aktivitetsgraden för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En annan förklaring kan 

vara att dessa fonder har haft en lägre aktivitetsgrad och därmed fanns det mycket utrymme för 

förbättring. Noterbart var att två av storbankernas aktivt förvaltade fonder uppmätte en active share 

under 20 % för både 2010 och 2011. Fonder med active share under 20 % skulle enligt tidigare 

studier falla inom kategorin rena indexfonder. 
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Figur 3. Visar den genomsnittliga aktivitetsgraden i active share för de svenska storbankernas aktiva fonder, 

exkluderat fonder med småbolagsinriktning, mellan 2010–2018. 

 

Figur 4 visar utvecklingen för de aktivt förvaltade fondernas genomsnittliga tracking error. Till 

skillnad mot aktivitetsmåttet active share så går det varken att utläsa en positiv eller negativ trend 

för undersökningsperioden. Fondernas genomsnittliga tracking error har fluktuerat mellan 2,73 % 

och 4,84 % under perioden 2010–2018. Resultatet tyder på att förvaltare inte har strävat efter att 

öka aktivitetsgraden i avseendet tracking error. Detta kan tyckas stödja kritiken mot tracking error 

som ensamt aktivitetsmått (Cremers & Petajisto, 2009) då resultatet visar att fonderna har ökat 

sina aktiva positioner gentemot index för undersökningsperioden men att tracking error inte har 

fångat upp denna ökade aktivitet. Resultatet tyder på att fondförvaltare som vill öka fondens 

aktivitetsgrad föredrar strategin stock picking över market timing. Genom stock picking kan 

förvaltaren erhålla ett högre active share och samtidigt diversifiera bort den företagsspecifika 

risken vilket resulterar i ett lägre tracking error, baserat på resonemanget av Cremers och Petajisto 

(2009).  
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Figur 4. Visar den genomsnittliga aktivitetsgraden i tracking error för de aktiva fonderna mellan 2010–2018. 

 

Figur 5 nedan visar förhållandet mellan active share och tracking error för alla de 23 fonderna 

2018. De mörkgrå prickarna representerar de aktivt förvaltade fonderna i urvalet och de ljusgrå 

representerar urvalets passivt förvaltade fonder. Förhållandet mellan active share och tracking 

error är relativt linjärt med en korrelation på 0,83. En högre active share förknippas således med 

ett högre tracking error vilket stödjer tidigare studier (Cremers & Petajisto, 2009). I figuren går en 

heldragen linje vid 50 % i active share samt en heldragen linje vid 4 % i tracking error. 

Tillsammans delar linjerna in figuren i ett rutnät som visar Cremers och Petajistos (2009) fyra 

investeringsstrategier diversified stock picks (hög active share och lågt tracking error), 

concentrated stock picks (högt tracking error och hög active share), factor bets (högt tracking error 

och låg active share) och closet indexing (låg active share och lågt tracking error). Vid 60 % i 

active share går en streckad linje som representerar Cremers och Petajistos gräns för vad som anses 

vara en aktivt förvaltad fond. 50 % är denna studies gräns för dolda indexfonder då tidigare 

forskning inte helt kan utesluta att aktiv förvaltning kan förekomma för en active share mellan 50–

60 % (Cremers et al., 2016). För den angivna tidpunkten är tre aktiva fonder closet indexing funds. 

Noterbart är att antalet dolda indexfonder år 2010 var 8 stycken, vilket betyder att 5 av de tidigare 
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dolda indexfonderna övergått till en aktiv förvaltning. För att vidare koppla figur 5 till Cremers 

och Petajistos fyra investeringsstrategier kan vi avläsa att factor bets, som återfinns i den nedre 

högra delen av figuren, är minst frekvent i urvalet. Av de övriga observationerna är majoriteten 

representerad i figurens övre halva, vilken beskriver strategierna diversified stock picker och 

concentrated stock picker. 

 

 

Figur 5. Visar förhållandet mellan active share och tracking error för samtliga fonder i urvalet för 2018. De 

heldragna linjerna delar in figuren i 4 delar som representerar Cremers och Petajistos (2009) 

investeringsstrategier. De ljusgrå punkterna representerar urvalets passiva fonder och de mörkgrå punkterna 

representerar de uttalat aktiva fonderna. 

 

Tabell 4 nedan visar hur samtliga fonders aktivitetsgrad är fördelade mellan active share och 

tracking error i en korstabell. Noterbart är att de fonder med högst andel active share, 60–100 %, 

även uppvisar ett högt tracking error, där 7 av 9 observationer innehar ett tracking error som 

överstiger 4 %. 
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Tabell 4. Korstabell över aktivitetsmått 

Tracking error Active share 

 0-20 (%) 20-50 (%) 50-60 (%) 60-100 (%) Totalt 

0-2 (%) 2 3 1 0 6 

2-4 (%) 0 2 4 2 8 

Över 4 (%) 0 1 1 7 9 

Totalt 2 6 6 9 23 

Tabell 4 visar hur fonderna är fördelade efter aktivitetsmåtten active share och tracking error för 2018. 

4.2 Signifikanstest för skillnad i aktivitetsgrad 2010–2018 

För att skilja populationerna åt genomfördes ett t-test som visserligen kunde skilja populationerna 

åt på 1 % signifikansnivå, men för att t-testet skall kunna tolkas krävs det att de underliggande 

populationerna antas vara normalfördelade. Då urvalet var mindre än 30, vilket är gränsen för den 

centrala gränsvärdessatsen, krävdes andra metoder för att testa antaganden om att populationen är 

normalfördelad. Ett sådant normalitetstest är Jarque-Bera, som genom att testa huruvida feltermen 

är normalfördelad kan göra antagandet att populationen är normalfördelad eller ej. 

 

Tabell 5. Jarque-Bera test 

 2010 2018 

J-B värde 9,8291*** 13,5469*** 

*** Signifikant på 1 %, **Signifikant på 5 %, *Signifikant på 10 %  

Tabell 3 visar Jarque-Bera värden för prövning av normalfördelning av de aktivt förvaltade fonderna år 2010 och 

2018.  

Nollhypotesen kunde förkastas för båda populationer på 1 % signifikansnivå och därmed var 

varken populationen för 2010 eller 2018 normalfördelade. Resultatet från t-testet gick inte att tolka 

då populationerna inte kunde antas vara normalfördelade.  

 

Då populationerna inte var normalfördelade användes vidare ett icke-parametriskt test för att 

statistiskt säkerställa att populationerna skiljde sig åt. Genom ett Mann-Whitney U-test blev 

resultatet signifikant på 1 % nivå och nollhypotesen kunde förkastas. 
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Tabell 6. Mann-Whitney U-test 

Testets U-värde Kritisk U-värde 

63*** 81 

*** Signifikant på 1 %, **Signifikant på 5 %, *Signifikant på 10 %. 

 

Resultatet från Mann-Whitney U-testet gör att vi statistiskt kan säkerställa att populationerna 

skiljer sig åt vilket implicerar att den genomsnittliga andelen active share har ökat från år 2010 

till år 2018. Det kan tänkas att flera faktorer har påverkat hur fondförvaltare investerar kapital 

från 2010 på den svenska marknaden. Ett antagande är att förvaltare tvingats till att öka 

aktivitetsgraden i fonderna för att konkurrera med de alltmer populära indexfonderna som har 

ökat från 8 % 2010 till 17 % år 2019 av svenskarnas totala fondsparande (Fondbolagens 

förening, 2019b). Detta är något som stöds av Cremers et al. (2016) tidigare forskning där 

marknader med större andel indexfonder har visats inneha en högre genomsnittlig aktivitetsgrad i 

fondförvaltningen av aktiva fonder. De nya regleringarna i lagtext, där förvaltarna tvingas vara 

mer transparenta gällande aktivitetsgraden kombinerat med riktlinjerna från Fondbolagens 

förening att redovisa active share från 2015 till 2019 är något som också kan tänkas påverka 

aktivitetsgraden enligt Cremers et al. (2016) tidigare studie där en striktare reglerade marknader 

uppvisat en högre active share. Då förvaltarna tvingats redovisa fondens active share kan det 

även antas ligga i förvaltarens intresse att erhålla ett active share som är tillräckligt högt för att 

inte klassificeras som dold indexfond, och på så vis undvika den negativa publicitet det medför. 

Det är även möjligt att den mediala kritiken, som många av fonderna erhållit, har varit en 

bidragande faktor till att den genomsnittliga andelen active share i genomsnitt har ökat. Det kan 

tänkas att ovanstående anledningar gemensamt har bidragit till den ökande aktivitetsgrad i form 

av högre genomsnittlig active share som denna studie visat. 
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4.3 Regressionsanalys för aktivitetsgrad överavkastning 

Tabell 7. Regressionsanalys 

Variabel Modell 1 Modell 2 

Active share 0,180     - 

Tracking error    - 0,651 

Småbolagsfond 0,055* 0,040** 

Avgift 0,031** 0,088* 

Antal observationer 207 207 

*** Signifikant på 1 %, **Signifikant på 5 %, *Signifikant på 10 %. 

Tabell 8 visar sambandet mellan aktivitetsgrad och överavkastning. Varken active share eller 

tracking error hade signifikans i någon av modellerna, vilka var de oberoende variablerna som 

studien avsåg att pröva. Även förklaringsgraden i de båda modellerna var för låga för att kunna 

avgöra huruvida någon av de undersökta variablerna kunde förklara överavkastning. Tidigare 

liknande studier har antytt att en högre active share genererar en högre överavkastning samtidigt 

som tracking error inte har ett samband eller svagt negativt samband med överavkastning (Cremers 

& Petajisto, 2009; Cremers et al., 2016).  

Det kan tänkas vara flera faktorer som gjorde att signifikans inte uppnåddes för 

regressionsmodellerna. Den första tänkbara orsaken är studiens begränsade urval med få 

observationer och ett kort tidsintervall. Detta gör att observationer med data som inte är 

representativ för den genomsnittliga populationen får stor påverkan för modellerna. 

Brister hos de valda oberoende variablerna kan också tänkas vara en orsak till avsaknaden av 

signifikant resultat. Genom en okulärbesiktning av datamaterialet upptäcktes vissa värden som 

påverkade både oberoende och beroende variabler på ett icke önskvärt sätt, med hänsyn till 

förväntningar utifrån tidigare forskning. En av de undersökta fonderna hade för ett år 11 % av sitt 

totala innehav placerat i likvida medel. Detta innebar praktiskt en högre active share, där endast 

denna tillgång ensam bidrog med 5,5 % av fondens active share. Vidare bidrog detta till en 
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underavkastning gentemot index med ca 11 % vilket påverkade den genomsnittliga 

överavkastningen. Det fanns även ett flertal fonder som investerade i andra börshandlade fonder. 

De börshandlade fonderna, exempelvis XACTOMXSB som syftar att spegla Stockholmsbörsen, 

fanns inte med i jämförelseindex innehav och räknades därmed som en avvikelse från index och 

således som aktiv vikt. Detta skulle per definition inte räknas som en aktiv investering, då det 

snarast är att likställa med att investera i en indexfond, men bidrog trots detta till en ökad andel 

active share fastän det totala innehavet inte särskilde sig från index lika mycket som den ökade 

andelen. 
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5. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat i en slutsats. Vidare ges 

förslag för vidare forskning. 

 

 

Syftet med studien var att undersöka den svenska fondmarknadens aktivitetsgrad och dess 

utveckling från 2010 till 2018 samt att undersöka om en högre aktivitetsgrad leder till en högre 

överavkastning. Undersökningen bestod av 23 fonder vars data hämtades på månads- och 

helårsbasis där aktivitetsgraden mättes med active share och tracking error. Den genomsnittliga 

andelen active share ökade från 38,8 % år 2010 till 60,1 % 2018.  Studien visar signifikanta 

statistiska resultat som skiljer den genomsnittliga andelen active share mellan åren 2010–2018. 

Anledningar till ökningen tros dels vara de lagändringar, regleringar och riktlinjer som lett till ökad 

transparens för fondförvaltningen i Sverige vilket stödjer tidigare forskning (Cremers et al., 2016). 

Vidare orsaker tros vara debatten kring dolda indexfonder samt det ökade intresset för indexfonder 

som skapat incitament att öka aktivtetsgraden. Studien fann inget stöd för att fondernas tracking 

error har ökat för samma period. Både de aktiva och passiva fonderna i undersökningen har i 

genomsnitt genererat en underavkastning mot jämförelseindex. Vidare finner studien inga 

signifikanta resultat för att ett högre tracking error och högre andel active share genererar en högre 

överavkastning. Studien kan därmed inte påvisa de samband mellan active share och 

överavkastning som tidigare studier funnit (Cremers & Petajisto, 2009; Petajisto, 2013; Cremers 

et al., 2016). 

 

Denna studie bidrar med en utökad kartläggning för utvecklingen av aktivitetsgraden, i form av 

aktivitetsmåtten active share och tracking error, av de största Sverigefonderna på den svenska 

marknaden, vilket för de senaste 6 åren är ett relativt outforskat område.  

5.1 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är att undersöka hela den svenska fondmarknaden för att få ett större 

urval. Även tidsperioden kan förlängas för att fler observationer ska inkluderas. Det hade varit av 

intresse att undersöka om aktivitetsgraden varierar mellan olika inriktningar på fonder vilket är 
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möjligt att studera först med ett ökat urval. Undersökningsperioden för denna studie har ägt rum 

under en lång högkonjunktur, utan finansiella kriser och endast två år där marknaden i snitt har 

genererat en negativ avkastning. Detta motiverar en längre undersökningsperiod då det kan tänkas 

att fondförvaltare placerar annorlunda beroende på vilket det ekonomiska läget i landet är. 

 

Det är av vidare intresse att i framtiden göra en liknande undersökning för utvecklingen av tracking 

error och active share för aktiva svenska fonder. Lagändringarna som träder i kraft 2020 inkluderar 

endast krav på redovisning av tracking error och inte active share samtidigt som Fondbolagens 

förening valde att avlägsna redovisning av active share från sina riktlinjer. Det kan därför tänkas 

att andelen active share kan komma att minska återigen vilket motiverar framtida undersökningar. 
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7. Bilaga 

Lista över undersökningens urval. 

FONDNAMN 

AMF AKTIEFOND SVERIGE 

CARNEGIE SVERIGEFOND A 

DIDNER & GERGE AKTIEFOND 

DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 

FOLKSAM LO SVERIGE 

HANDELSBANKEN SVENSKA SMÅBOLAG 

HANDELSBANKEN SVERIGE 

HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX 

LANNEBO SMÅBOLAG 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVERIGE AKTIV A 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVERIGE INDEXNÄRA 

NORDEA ALFA 

NORDEA PASSIV 

NORDEA SWEDISH STARS 

SEB SVERIGE EXPANDERAD 

SEB SVERIGE INDEXFOND 

SEB SVERIGEFOND 

SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG 

SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG C/R 

SPP AKTIEFOND SVERIGE A 

SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND 

SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND 

SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA 

 


