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Sammandrag 

Fonder i allmänhet och aktiefonder i synnerhet är populära sparinstrument hos den svenska 

befolkningen. Ett alternativ till att äga aktiefonder är att äga aktier i investmentbolag. Vissa 

utredningar visar att svenska investmentbolag har presterat bättre på börsen än Sverigefonder 

under slutet av 1900- och början av 2000-talen, men att investmentbolag även är mer riskfyllda. 

Forskning som jämför investmentbolag med index indikerar att investmentbolag överpresterar 

gentemot index. Eftersom Sverige är ett fondsparande folk (Morningstar, 2016; SCB, 2017) är 

det intressant att undersöka om sparande i investmentbolag är bättre än sparande i aktiefonder. 

 

För att göra investmentbolagen jämförbara med aktiefonderna så diversifieras båda 

tillgångarna i enlighet med Modern Portföljteori genom att kombineras i portföljer. Att 

investmentbolag ofta har tillgång till styrelseposter i sina dotterbolag och därmed tillgång till 

insiderinformation om bolagen, skulle enligt den Effektiva Marknadshypotesen kunna medföra 

att investmentbolagen systematiskt överpresterar på börsen jämfört med aktiefondförvaltare.  

 

Eftersom aktiefonder kan vara både aktivt och passivt förvaltade, med en diskussion i bland 

annat Sverige om vilken av aktivt eller passivt förvaltade fonder som är det bättre valet, väljer 

denna studie att dela upp aktiefonder i dessa två kategorier. Således jämförs investmentbolagen 

med (1) aktivt förvaltade aktiefonder och (2) passivt förvaltade aktiefonder. De passivt 

förvaltade aktiefonderna approximeras sedermera med SIXPRX, ett bredare index över 

utvecklingen på Stockholmsbörsen. Tidsperioderna som undersöks är rullande intervall om 2, 

5, 10 och 15 år mellan 2001-07-02 och 2016-06-30. Måtten som används för prestations-

utvärdering är Jensens Alfa och Sharpekvot.  

 

Studiens resultat visar på överavkastning hos investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt 

förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX, med signifikanta värden på 15-årsbasis samt ett 

antal ytterligare signifikanta tidsintervall. Ju längre det uppmätta tidsintervallet är desto 

starkare resultat uppvisas i favör för investmentbolagsportföljen. Utöver skillnader i 

informationsunderlag så skulle substansrabatt, skillnader i incitament till långsiktighet och 

skillnader i antalet ägda bolag kunna ligga till grund för investmentbolagens överprestation. 

 

Nyckelord: Investmentbolag, Aktiv Fondförvaltning, Passiv Fondförvaltning, Diversifiering, 

Effektiva Marknadshypotesen, Jensens Alfa, Sharpekvot 
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1. Inledning 

I modern kapitalinvesteringsstrategi är risktagande och avkastning grundpelare (Anjou & 

Oxenstierna, 2016). Markowitz (1952) var först med att matematiskt bevisa att diversifiering, 

spridning av en portföljs kapital till flera olika typer av tillgångar, är vad till exempel sparare 

kan göra för att minimera risken och därmed maximera sannolikheten till god avkastning.  

 

Det finns olika slags sparformer som åstadkommer diversifieringseffekt. Hos den svenska 

befolkningen är fondägande en populär sådan sparform. År 2016 sparade åtta av tio svenskar i 

fonder (Morningstar, 2016), där fondsparandet stod för en fjärdedel av hushållens samlade 

finansiella tillgångar (Anjou & Oxenstierna, 2016). Bland fonderna var år 2016 aktiefonder 

den mest populära fondtypen, det vill säga fonder med huvudsakligt ägande i aktier. 

Aktiefondernas andel av fondförmögenheten uppgick till cirka 1740 miljarder kronor, vilket 

innebär att sparandet i aktiefonder var lika populärt som sparandet i alla andra fondkategorier 

tillsammans (SCB, 2017). 

1.1 Bakgrund 

Ett investmentbolag kan liknas vid en aktiefond, där den primära affärsidén är att uppnå 

värdeökning (Anjou & Oxenstierna, 2016). Investmentbolag äger aktier i andra bolag precis 

som aktiefonder och deltar ofta också i förvaltningen av dem. För den enskilda spararen kan 

det därför vara ett intressant alternativ till aktiefondsparande (Anjou & Oxenstierna, 2016).  

 

Tre forskningsrapporter har genomförts som studerar investmentbolagsprestation. Prestationen 

har jämförts med ett samtida index. Malkiel (1977) jämför prestationen hos investmentbolag 

med index i USA under perioden 1967–1974. Han drar slutsatsen att investmentbolag 

systematiskt överpresterar gentemot index. Draper & Paudyal (1991) och Cheng m.fl. (1994) 

undersöker prestationerna i Storbritannien 1983–1986 respektive 1985–1989. Draper & 

Paudyal (1991) observerar ingen systematisk överavkastning för investmentbolag gentemot 

index. Cheng m.fl. (1994) observerar däremot att investmentbolag systematiskt överavkastar 

gentemot index.  

 

På den svenska marknaden har inte någon forskning genomförts som studerar investmentbolags 

börsprestation. Endast enklare utredningar har gjorts, där data över svenska investmentbolags 

börsprestationer har sammanställts och utvärderats. Petersson (2011) utreder svenska 
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investmentbolag jämfört aktiefonder inriktade mot den svenska marknaden, så kallade 

Sverigefonder, under 1990- och 2000-talen. Han hävdar att avkastningen har varit högre hos 

investmentbolagen. Han påpekar dock att även volatiliteten (svängningarna i aktiekursen) har 

varit högre hos investmentbolagen. Eftersom människor antas föredra lägre volatilitet framför 

högre volatilitet (Malkiel, 1996), medför den högre volatiliteten att Petersson (2011) inte drar 

någon definitiv slutsats om vilken som har varit den bästa sparformen under kortare 

tidsperioder. 

 

Peterssons (2011) argument finner stöd i andra jämförelser av investmentbolag och 

aktiefonder. Rollander (2008) menar att investmentbolag avkastar mer än aktiefonder i det 

långa loppet och ger en god riskspridning om fler än ett investmentbolag ägs. Börjesson (2017) 

beskriver att sparande i investmentbolag ger god riskspridning och avkastning bättre än 

aktiefonder under längre tidsperioder. 

 

Forskning på investmentbolagsprestation har främst använt data från 60-, 70- och 80-talen från 

USA och Storbritannien. Ingen forskning har förekommit på senare tid, än mindre på den 

svenska marknaden. Därutöver har ingen forskning förekommit som jämför investmentbolag 

med aktiefonder, varken i Sverige eller utomlands. Endast enklare utredningar har genomförts 

utan statistiska robusthetstester, exempelvis av Petersson (2011) och Rollander (2008). Med 

avseende på att Sverige kan sägas vara ett fondsparande folk med fokus på aktiefonder 

(Morningstar, 2016; SCB, 2017), är det därför intressant att undersöka om ägande av 

investmentbolagsaktier är ett bättre sparalternativ än ägande av aktiefonder. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fastställa om ägande av investmentbolag är en bättre sparform 

än ägande av aktiefonder. 
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2. Teori 

2.1 Avkastning 

Centralt inom värdepappersvärdering är avkastning. Avkastning definieras som 

prisförändringen hos en tillgång från en tidpunkt till en annan och är ofta uttryckt i procent 

(Hillier m.fl., 2013). Priset på en tillgång likställs med värdet på det kapital som investerare 

bedömer att tillgången kommer generera i framtiden, omräknat till dagens värde. Om en 

investerare anser att en tillgångs potential att generera kapital i framtiden höjs, så är 

investeraren beredd att betala mer för tillgången, varpå tillgångens pris ökar - tillgången 

genererar då positiv avkastning. Motsatt kan tillgången även generera negativ avkastning. En 

tillgångs historiska avkastningar under olika perioder används för att fastställa sannolikheten 

för att olika avkastningsutfall inträffar i framtiden. Detta är tillgångens ”förväntade avkastning” 

(Hillier m.fl., 2013). 

2.2 Risk 

Ett annat centralt begrepp vid värdepappersvärdering är risk. Risk definieras som sannolikheten 

att en tillgångs faktiska avkastning avviker från dess förväntade avkastning (Markowitz, 1952). 

En tillgång som förknippas med risk kan således överavkasta eller underavkasta gentemot den 

förväntade avkastningen. 

 

Det enklaste finansiella riskmåttet är volatilitet, som definieras som prisrörligheten hos en 

tillgång (Anjou & Oxenstierna, 2016). Volatilitet mäts som standardavvikelse och uttrycks som 

Sigma (𝜎) i procent från tillgångens förväntade avkastning (Hillier m. fl., 2013). Högre 

volatilitet kännetecknas alltså av kraftigare prisfluktuationer, vilket matematiskt innebär att ju 

mer volatil en tillgång är desto högre är sannolikheten att den faktiska avkastningen avviker 

från den förväntade avkastningen (Markowitz, 1952). Volatilitet och risk går alltså hand i hand: 

ju högre volatilitet desto högre risk. Givet att en investerare är riskaversiv (föredrar lägre risk 

framför högre risk, se bland annat Malkiel, 1996) så är en portfölj med lägre volatilitet, allt 

annat lika, att föredra och därför en bättre portfölj (Markowitz, 1952). 

 

Ytterligare ett mått på risk är Beta (β) som definieras som en portföljs systematiska risk, det 

vill säga volatiliteten hos en perfekt diversifierad portfölj relativt marknadsvolatiliteten (Hillier 

m. fl., 2013). Givet att en investerare har förmåga att diversifiera sin portfölj så är den 
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systematiska risken den enda risk som ska medföra att en tillgång förknippas med högre 

förväntad avkastning, ett så kallat riskpremium (Sharpe, 1964). Beta är ett relativmått där 

marknaden, ofta approximerad med ett väldiversifierat aktieindex, har β = 1. En portfölj vars β 

= 1 har alltså en systematisk risk identisk marknadens, där en 1-procentig värdeökning hos 

marknaden medför att tillgångens värde också ökar med 1 procent. Om portföljens β > 1 så är 

den systematiska risken större än marknadens och portföljen ska följaktligen förknippas med 

ett riskpremium. Om β < 1 förknippas portföljen istället med en systematisk risk lägre än 

marknadens och har således lägre förväntad avkastning. Beta har ingen övre eller undre gräns 

och kan därför även vara negativt. Om en portföljs β = -1 så är dess systematiska risk perfekt 

spegelvänd gentemot marknaden: om marknaden omfattas av en 1-procentig värdeökning så 

har portföljen i teorin en 1-procentig värdeminskning. (Hillier m.fl., 2013) 

 

Kritik mot både Sigma (standardavvikelse) och Beta som riskmått menar att de utgår från 

historiska rörelser och applicerar det på framtiden, vilket inte är optimalt eftersom historiska 

kursrörelser inte nödvändigtvis speglar framtida kursrörelser (Taleb, 2007). Taleb (2007) 

poängterar också att måtten bygger på antagandet om att prisrörelser är normalfördelade, vilket 

medför missvisande resultat i och med att börsen är positivt skevt fördelad sett över tid. Black 

m.fl. (1972) studerar historisk avkastning med Beta som förklarande variabel. Resultaten visar 

att aktier med lågt Beta gav högre avkastning än de borde, vilket indikerar underliggande 

felaktigheter i Betas antaganden. 

2.3 Modern Portföljteori 

2.3.1 Diversifiering 

För att kunna dra en generell slutsats om investmentbolag är en bättre sparform än aktiefonder 

krävs att specifika investmentbolag och aktiefonder som ingår i studien inte snedvrider 

resultatet (vissa investmentbolag och aktiefonder presterar eventuellt bättre än andra). Detta 

åstadkoms med hjälp av diversifiering, spridning av en portföljs kapital till flera olika typer av 

tillgångar.  

 

Diversifiering var först matematiskt formulerad av Markowitz (1952) i hans Moderna 

Portföljteori. Modern Portföljteori beskriver hur en rationell investerare bör agera för att 

maximera sin långsiktiga avkastning. Ett av teorins stora bidrag till vetenskapen är beviset för 

att diversifiering av en portfölj bidrar till att minska volatiliteten och därmed risken, samtidigt 
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som den förväntade avkastningen är oförändrad. Eftersom människor antas vara riskaversiva 

(Malkiel, 1996), det vill säga föredra låg risk framför hög risk, innebär en mer diversifierad 

portfölj större förväntad nytta för en investerare än en mindre diversifierad portfölj. Ju mer 

diversifierad en portfölj således är, desto bättre. Detta innebär även omvänt att, av två portföljer 

med samma volatilitet, så är den portfölj bäst som har den högsta förväntade avkastningen. 

 

Markowitz (1952) visar att den diversifierbara risken minskar med antal tillgångar i portföljen 

vars korrelation är mindre än 1, där målet är att risken ska bli så låg som möjligt. Kvar blir den 

övergripande marknadsrisken som är systematisk och ej diversifierbar. Den äldre hypotesen 

om hur en rationell investerare bör agera, som förespråkar att investeraren alltid bör sträva efter 

att maximera diskonterad avkastning, ska således förkastas. Den nämner nämligen ingenting 

om att en diversifierad portfölj skulle vara bättre än en portfölj bestående av ett enda 

värdepapper, givet samma förväntade avkastning, vilket Markowitz (1952) hävdar är fallet. 

2.3.2 Ju högre riskjusterad avkastning desto bättre 

Målet för en rationell investerare bör således enligt Modern Portföljteori inte vara att maximera 

den förväntade avkastningen på sina tillgångar var för sig, utan istället att maximera den 

förväntade avkastningen på en väldiversifierad portfölj vars diversifierbara risk har minimerats. 

Riskjusterad avkastning, det vill säga förväntad avkastning (risk) givet förutbestämd risknivå 

(avkastningsnivå) är således vad som bör tas i beaktning vid val av investeringsportfölj (Anjou 

& Oxenstierna, 2016). Ju högre riskjusterad avkastning desto bättre.  

2.3.3 Kritik mot Modern Portföljteori 

Samma kritik som mot standardavvikelse och Beta förekommer även mot den Moderna 

Portföljteorin. Fama & Roll (1968) hävdar att den Moderna Portföljteorin bygger på 

antaganden om en teoretisk modell över de finansiella marknaderna som inte nödvändigtvis 

stämmer med verkligheten. Taleb (2007) pekar på problemet med att använda 

standardavvikelse som riskmått eftersom standardavvikelse förutsätter att den underliggande 

populationen är normalfördelad, vilket Taleb (2007) hävdar att den inte är. Han hävdar att den 

istället är positivt skevt fördelad över tid. Aas m. fl. (2016) anser att det är ett problem att 

Modern Portföljteori vid prognoser använder sig av historiska data, till exempel historisk 

avkastning och historisk volatilitet, eftersom historiska data inte nödvändigtvis är applicerbara 

på framtida händelser. 
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2.4 Den Effektiva Marknadshypotesen 

2.4.1 Prisbildningen reflekterar tillgänglig information 

Hayek (1945) poängterar att marknaden är det bättre sättet att allokera och aggregera den 

information och de preferenser ett samhälle har, jämfört med en centralt styrd 

allokeringsfunktion. Fama (1970) vidareutvecklar resonemanget till att även inkludera 

finansmarknaderna och menar att en tillgång prissätts med avseende på den information som 

finns tillgänglig för marknadens aktörer. Fama (1970) hävdar således genom sin Effektiva 

Marknadshypotes att en aktieförvaltare med viss information inte systematiskt ska kunna 

prestera bättre på börsen (systematiskt generera högre riskjusterad avkastning) än en annan 

förvaltare med samma information. Teorin försöker således förklara relationen mellan 

marknadens informationsflöde och priset på en tillgång. Teorin bygger på antagandena om att 

all offentlig information är gratis och tillgänglig för marknadens aktörer, att det inte finns några 

transaktionskostnader samt att all information om tillgångarna inprisas på ett korrekt sätt.  

 

Beroende på hur effektiv en specifik marknad är på att prissätta tillgänglig information, så delas 

den Effektiva Marknadshypotesen in i tre olika nivåer: 

• Svag marknadseffektivitet: Innebär att all historisk information om tillgången redan 

är prissatt, vilket betyder att teknisk analys av historiska data för att systematiskt 

överavkasta relativt marknaden inte är möjlig. Tillgången har då en ”random walk” och 

prisrörelserna är helt slumpmässiga. 

• Halvstark marknadseffektivitet: Innebär att all publik information om tillgången 

redan är prissatt. Detta betyder att även om övrig, publik information som till exempel 

bolagsrapporter kompletteras med historiska data så kan en investerare ändå inte 

systematiskt överavkasta relativt marknaden. 

• Stark marknadseffektivitet: Innebär att all tillgänglig information om tillgången 

redan är prissatt, vilket betyder att även om den publika informationen kompletteras 

med insider-/privat information så kan en investerare ändå inte överavkasta relativt 

marknaden. I denna marknadsform är det endast nya händelser som kan påverka priset 

på tillgången. 
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2.4.2 Kritik mot den Effektiva Marknadshypotesen  

Kritiker mot den Effektiva Marknadshypotesen menar att marknaden inte är perfekt effektiv. 

Rosenberg m.fl. (1984) och Piotroski (2000) visar att det går att överavkasta gentemot 

marknaden med olika tekniker, där Malkiel (2003) som underliggande orsak hänvisar till att 

människan inte är fullständigt rationell och därför inte agerar perfekt effektivt på de finansiella 

marknaderna. 

2.4.3 Investmentbolag har eventuellt tillgång till insiderinformation 

Enligt Famas (1970) Effektiva Marknadshypotes ska en väldiversifierad portfölj inte 

systematiskt kunna generera överavkastning gentemot en annan, lika väldiversifierad portfölj, 

förutsatt att portföljernas förvaltare innehar samma information. Med utgångspunkt i att 

marknaden är i sin svaga eller halvstarka form så kan en förvaltare alltså överavkasta om 

förvaltaren har tillgång till insiderinformation.  

 

Förvaltarna för ett investmentbolag skulle kunna anses ha tillgång till kontinuerlig 

insiderinformation om sina dotterbolag i och med att de innehar styrelseposter i dotterbolagen 

och följaktligen långsiktigt kan gynnas av den information som dessa styrelseposter innebär. 

Eftersom aktiefondförvaltare och övriga aktörer på marknaden inte har tillgång till samma 

information, kan denna komparativa fördel innebära att investmentbolag systematiskt 

överavkastar gentemot aktiefonder och index. 

 

Handel med hjälp av insiderinformation är dock olagligt i Sverige (SFS, 2016:1307), där det 

är förbjudet för personer som anses ta del av insiderinformation att handla med associerade 

värdepapper 30 dagar innan offentliggörandet av en bolagsrapport (Finansinspektionen, 2017). 

Information är emellertid någonting kontinuerligt förekommande som inte nödvändigtvis är 

begränsad till 30 dagar innan bolagsrapport. Vidare kan information anses vara bredare än 

kortsiktigt genererade siffror som återfinns i bolagsrapporter, där en individs långsiktiga 

engagemang kan medföra ökad förståelse för ett bolags välmående och framtidsutsikter.  
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2.4 Hypoteser 

Rollander (2008), Petersson (2011) och Börjesson (2017) har under de senaste decennierna 

jämfört prestationen hos svenska investmentbolag med Sverigefonder. De hävdar alla tre att 

investmentbolagen har presterat bättre än Sverigefonderna under längre tidsperioder. 

 

 Rollander (2008) 

 Petersson (2011) 

 Börjesson (2017) 

 

Utöver ovanstående så har regelrätt forskning med statistiskt säkerställda metoder av Malkiel 

(1977), Draper & Paudyal (1991) och Cheng m.fl. (1994) genomförts som jämför 

investmentbolag med index. Malkiel (1977) och Cheng m.fl (1994) visar på statistiskt 

signifikant överavkastning hos investmentbolag jämfört med index. Draper & Paudyal (1991) 

drar ingen statistiskt signifikant slutsats. 

 

 Malkiel (1977) 

 Cheng m.fl. (1994) 

 Draper & Paudyal (1991) 

 

Ingen studie har gjorts som indikerar att investmentbolag skulle prestera sämre än aktiefonder. 

Således formuleras följande ensidiga hypotes: 

 

- Hypotes 1: Investmentbolag är en bättre sparform än aktiefonder. 

 

2.4.1 Två olika sätt att förvalta en aktiefond 

Aktiefonder kan antingen vara aktivt förvaltade eller passivt förvaltade. En aktiv förvaltare 

försöker systematiskt överprestera gentemot ett jämförelseindex genom att köpa aktier som 

bedöms ha särskilt god avkastningspotential (Fondbolagens Förening, 2017a). Det primära 

målet med aktiv förvaltning är således att generera så hög avkastning som möjligt. I kontrast 

så är det primära målet för en passiv förvaltare att replikera ett visst index till så låg kostnad 

som möjligt, vilket innebär att avkastningen varken ska över- eller underavkasta fondens 

jämförelseindex (Fondbolagens Förening, 2017b). I praktiken innebär detta att den passiva 
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förvaltaren anser att Modern Portföljteori och den Effektiva Marknadshypotesen stämmer, det 

vill säga att en väldiversifierad portfölj med slumpmässigt utvalda aktier generar minst lika bra 

avkastning som aktiv förvaltning (Malkiel, 1996). En passivt förvaltad fond är detsamma som 

en indexfond (Fondbolagens Förening, 2017b). 

 

Framgångsrik aktiv förvaltning är något som börsaktörer har försökt med sedan början av 1900-

talet. Forskning av bland andra Jensen (1968; 1969), Carhart (1997) och Fama & French (2010) 

samt forskning på den svenska marknaden av Dahlquist m.fl. (2000), Engström (2004) och 

Flam & Vestman (2014a) visar entydigt att aktiv förvaltning inte systematiskt genererar högre 

avkastning än index. Vissa forskningsrapporter, till exempel av Flam & Vestman (2014a), visar 

till och med att aktivt förvaltade aktiefonder presterar sämre än index om hänsyn tas till de 

aktivt förvaltade aktiefondernas högre förvaltningskostnader. Bland andra Flam & Vestman 

(2014b) och Thedéen & Omberg (2016) uppmanar därför svenska sparare att välja passivt 

förvaltade aktiefonder istället för aktivt förvaltade aktiefonder. Trots dessa uppmaningar är 

fortfarande 89 % av förvaltat svenskt aktiefondkapital placerat i aktivt förvaltade aktiefonder 

medan 11 % är placerat i passivt förvaltade aktiefonder (Lindmark, 2017). 

 

Med avseende på debatten i Sverige om vilken som är den bästa sparformen av aktivt förvaltade 

aktiefonder och passivt förvaltade aktiefonder, är det intressant att jämföra investmentbolag 

med båda akiefondtyperna var för sig, för att på så sätt utröna om investmentbolag är bättre än 

både aktivt och passivt förvaltade aktiefonder. Således omformuleras Hypotes 1 till följande 

två hypoteser: 

 

- Hypotes 1a: Investmentbolag är en bättre sparform än aktivt förvaltade aktiefonder. 

 

- Hypotes 1b: Investmentbolag är en bättre sparform än passivt förvaltade aktiefonder. 
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3. Metod 

3.1 Data & urval 

Denna studie jämför investmentbolagen med de aktivt och passivt förvaltade aktiefonderna 

genom att skapa tre jämförbara portföljer. Detta, för att diversifiera tillgångarna och därmed 

minimera sannolikheten för att de specifika investmentbolag och aktiefonder som ingår i 

studien snedvrider resultatet, i enlighet med Markowitzs (1952) Moderna Portföljteori. Om 

resultaten skulle snedvridas med avseende på bristfällig diversifiering, skulle det vara fel att 

dra generella slutsatser från studiens resultat. 

3.1.1 Investmentbolagsportföljen - totalt 13 bolag 

Denna studie avgränsar valet av investmentbolag till att endast inkludera svenska sådana i 

investmentbolagsportföljen. Det görs för att: 

1. Sverige är enligt vissa källor ett fondsparande land, specifikt inom aktiefonder 

(Morningstar, 2016; SCB, 2017). Investmentbolag finns emellertid som lättillgängliga 

alternativ. Uppsatsens resultat skulle således kunna medföra större praktiska 

förändringar i hur den undersökta marknadens invånare (i det här fallet den svenska 

befolkningen) väljer att strukturera sitt sparande, än det hade fått om studien inte 

avgränsats till en lika relevant marknad. 

2. Malkiel (1977), Draper & Paudyal (1991) och Chen m.fl. (1994) forskar på 

investmentbolagsprestation på de amerikanska och brittiska marknaderna. I och med 

att forskning på investmentbolagsprestation inte gjorts på den svenska marknaden, 

bidrar detta val till ny kunskap. 

3. Uppsatsens läsare antas vara hemmahörande i Sverige och antas därför tycka att det är 

mer relevant om uppsatsen prövar hypoteserna i svenska förhållanden. 

 

Följande två krav formuleras för att ett bolag ska inkluderas i investmentbolagsportföljen: 

 

✓ Bolaget ska vara registrerat som ett förvaltningsbolag med handel av värdepapper 

och/eller registrerat som ett investmentbolag.  

✓ Bolaget är noterat/listat på en svensk börs/handelsplats. 
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Dessa kriterier leder år 2001–2016 till ett första urval av 14 investmentbolag. På grund av 

utebliven tillgång till data så exkluderas SäkI därefter från urvalet. Portföljen består därför av 

Bure, Creades, Custos, Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergföretagen, Melker 

Schörling, Ratos, Svolder, Traction och Öresund (totalt 13 bolag). Historiska kursutvecklingar 

hämtas via Thomson Reuters Eikon och är Total Return Index (RI), det vill säga indexerade 

aktiekurser på dagsbasis inklusive utdelningar. Att inkludera utdelningar är viktigt eftersom 

utdelningar är del av en akties totalavkastning och därför relevant vid prestationsutvärdering. 

3.1.2 Val av aktiefonder – aktivt förvaltade Sverigefonder och strategiska 

Sverige-ETF:er 

Vid val av aktivt förvaltade aktiefonder som ska ingå i den aktivt förvaltade aktiefond-

portföljen, inkluderas de aktivt förvaltade aktiefonder som har som mål att överavkasta 

gentemot index med hjälp av olika strategier. Om de istället skulle ha som mål att återspegla 

index och samtidigt vara aktivt förvaltade, skulle de generellt sett vara dyrare former av 

indexsparande och därför väljas bort av en rationell investerare i favör för passivt förvaltade 

fonder. Urval på samma vis har genomförts av forskning som studerar prestationen hos aktiv 

fondförvaltning jämfört med index. Se till exempel Treynor (1965), Sharpe (1966), Jensen 

(1968; 1969) och Carhart (1997), Dahlqvist m. fl. (2000), Engström (2004) samt Flam & 

Vestman (2014a).  

 

Vidare bedöms det vara relevant att avgränsa de aktivt förvaltade aktiefonderna till att endast 

inkludera Sverigefonder. Detta, för att göra de aktivt förvaltade aktiefonderna jämförbara med 

investmentbolagen, som är avgränsade till att uteslutande vara noterade på en svensk 

börs/handelsplats. I och med denna avgränsning så är såväl investmentbolag som aktivt 

förvaltade aktiefonder inriktade mot Sverige. Om tillgångarna (investmentbolagen och de 

aktivt förvaltade aktiefonderna) inte skulle vara inriktade mot samma marknad, skulle denna 

studies resultat kunna snedvridas med avseende på skillnader/händelser som kan hänföras till 

de olika marknaderna. Exempel på skillnader/händelser är olika konjunkturnivåer, olika 

räntenivåer, politiska händelser eller geografiska händelser som skulle kunna påverka 

prisbildningen hos en av tillgångarna men inte den andra. Genom att tillgångarna inriktas mot 

samma marknad så isoleras undersökningens resultat till tillgångarnas olika egenskaper och 

sannolikheten för att studiens resultat påverkas av externa krafter minskar därmed. 
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En Sverigefond definieras i denna uppsats som en aktiefond där minst 80 procent av kapitalet 

investeras i aktier registrerade på svenska börser och/eller handelsplatser. I begreppet 

Sverigefond inkluderas även svenska börshandlade aktiefonder, så kallade ETF:er (Exchange 

Traded Fund), som har som strategi att överavkasta jämfört med index och som har 

motsvarande placeringsinriktning som en aktivt förvaltad Sverigefond. 

 

Denna uppsats studie inkluderar alla Sverigefonder som finns att tillgå år 2001–2016, på 

samma sätt som val av svenska investmentbolag, och fastställs till 137 stycken. Data som 

används för Sverigefonderna är Net Asset Value (NAV), det vill säga avkastning inräknat 

kostnader som påverkar avkastningen negativt. Data hämtas från NAV-center som å sin sida 

konstruerar dem utifrån fondernas årsredovisningar och inrapportering. 

 

Det totala antalet Sverigefonder är fler än antalet investmentbolag (137 respektive 13 stycken), 

vilket skulle kunna innebära brister i jämförbarhet med avseende på till exempel 

diversifieringsgrad. En alternativ metod skulle kunna vara att välja endast 13 Sverigefonder för 

att likställa antalet fonder med investmentbolag. Detta skulle dock medföra problematik i form 

av hur Sverigefonderna väljs, där snedvridning/bias skulle skapas av slumpen eller av andra 

urvalskriterium. Urvalskriteriet ”alla som finns att tillgå” bedöms därför vara det som bäst 

skapar homogenitet och jämförbarhet hos båda tillgångar, trots skillnaden i antal. 

 

Fondinformatören Morningstar meddelar att det under perioden 2001–2016 fanns 269 fonder 

som kan kategoriseras som Sverigefonder. Anledningen till att inte alla fonder inkluderas i 

undersökningen är på grund uteblivna data för resterande fonder. Att kunna genomföra studien 

på alla Sverigefonder som fanns under perioden skulle höja sannolikheten för att skevhet inte 

återfinns i studien, där slumpen kan medföra att aktiefondportföljen över- eller underavkastar 

gentemot den sanna populationens portföljavkastning. 

3.1.3 Survivorship Bias 

Survivorship Bias är en viktig faktor i prestationsutvärdering, speciellt när det kommer till 

utvärdering av fonder (Blake m.fl., 1996). Fonder som underpresterar läggs tids nog ned eller 

fusioneras, vilket innebär att deras negativa inverkan på fondpopulationens snittavkastning 

bortses från i de fall det historiska datamaterialet som används endast innehåller fonder som 

för närvarande existerar. Data över både existerande och nedlagda fonder fram till dess att de 

lades ner inkluderas därför i denna studie, för att prestationsutvärderingen ska vara rättvisande. 
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Brown & Goetzmann (1994), Malkiel (1995) och sedermera Dahlquist m.fl. (2000) och Flam 

& Vestman (2014a) kommer tillrätta med Survivorship Bias genom att använda data från alla 

fonder, både existerande och nedlagda fram till dess att de läggs ner, där volatilitet och 

avkastning medelvärdesberäknas på årsbasis. Nedlagda fonders kapital investeras till den 

riskfria räntan kvarvarande del av året för att sedan investeras i någon annan fond vid början 

av nästa investeringsperiod.  

 

I denna studie används en justerad metod jämfört med tidigare forskning, där kapitalet 

investeras direkt istället för till riskfri ränteavkastning fram till nästa investeringsperiod. 

Kapital omallokeras således från en nedlagd fond till övriga fonder dagen efter nedläggning 

samt till en nystartad fond samma dag som fonden startas. Detta görs för att förenkla denna 

studies beräkningsprocess och göra avkastningen och volatiliteten hos Sverigefonderna 

jämförbar med den hos investmentbolagen, som beräknas på samma sätt. 

 

Av det totala antalet fonder i populationen (269 stycken) så likviderades 55 och sammanslogs 

84. I denna studies urval (137 stycken) likvideras 13 och sammanslås 25. Det innebär att 52 

procent av populationen upphörde att existera men att endast 28 procent av denna studies urval 

upphör att existera. 

 

Tabell 1. Bortfallsmatris, fondurvalet  

 Populationen Denna studies urval 

Totalt antal fonder 269 137 

Likvideras   55   13 

Sammanslås   84   25 

Andel som upphör att 

existera relativt totalt 

antal fonder 

      52 %       28 % 

 

Den mindre andelen nedlagda fonder i denna studies urval jämfört med hela populationen 

skulle kunna bidra till ett positivt Survivorship Bias eftersom sannolikheten att dessa fonder är 

välpresterande är större. Totalavkastningen hos denna studies Sverigefondportfölj skulle 

således under uppmätta perioder kunna vara högre än den hade varit om studien hade inkluderat 

hela populationen. 
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3.1.4 Den passivt förvaltade aktiefondportföljen – approximeras med SIXPRX 

Passivt förvaltade aktiefonder har som mål att följa ett jämförelseindex. Detta åstadkoms 

genom att en aktiefond håller samma värdepapper som sitt jämförelseindex (Malkiel, 1996). 

En passivt förvaltad aktiefond, som exempelvis har som mål att följa utvecklingen hos 

”OMXS30” (index över värdeutvecklingen hos de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen), håller samma 30 bolag och viktar dem på samma sätt som OMXS30 

(Avanza, 2017a). Värdeutvecklingen hos fonden är därmed identisk OMXS30 (Avanza, 

2017a). Passiv förvaltning genomförs således ofta utefter matematiska formler och/eller regler 

och därmed utan mänsklig analys om vilka värdepapper som ska investeras i, i motsats till aktiv 

förvaltning (Malkiel, 1996). Den uteblivna mänskliga analysen medför att kostnaderna ofta är 

väsentligen lägre hos passivt förvaltade fonder jämfört med aktivt förvaltade fonder, vilket 

avspeglas i den generellt sett lägre förvaltningsavgiften (Avanza, 2017a). 

 

Eftersom passivt förvaltade aktiefonder har som mål att återspegla ett jämförelseindex och 

således har en börsutveckling som är i stort sett identisk med jämförelseindexet (utvecklingen 

är ofta något lägre på grund av transaktionskostnader), kan snittutvecklingen hos passivt 

förvaltade aktiefonder på en marknad rimligtvis approximeras med ett bredare index över 

marknadens utveckling. En sådan approximation i denna studie skulle medföra högre 

diversifieringsgrad hos den passivt förvaltade aktiefondportföljen samt att studien blir lättare 

att genomföra. 

 

Om en sådan approximation ska göras i denna studie, är det viktigt att det index som den passivt 

förvaltade aktiefondportföljen approximeras med avspeglar svenska förhållanden. Detta, 

eftersom investmentbolagsportföljen endast inkluderar svenska investmentbolag. Vidare är det 

viktigt att det inkluderar utdelningar, eftersom utdelningar är av vikt för en investerares 

totalavkastning. I och med att denna studie av förenklande skäl likaviktar (se avsnitt 3.4.1 

Likaviktning) samt bortser från transaktionskostnader (se avsnitt 3.4.2 Transaktionskostnader), 

är det även viktigt att välja ett index som snedvrids så lite som möjligt med avseende på 

viktning (som sker vid marknads- eller prisviktning). 

 

Med avseende på ovanstående så görs valet att approximera den passivt förvaltade 

aktiefondportföljen med OMX Stockholms SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). SIXPRX är 

ett marknadsviktat index som visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på 
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Stockholmsbörsen. Viktningen hos SIXPRX justeras dock för de placeringsbegränsningar som 

gäller för svenska aktiefonder, vilket medför att SIXPRX är mer likaviktat än andra index som 

speglar utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Följaktligen bedöms SIXPRX vara det 

mest rättvisande indexet att tillgå vid jämförelse med en likaviktad investmentbolagsportfölj. 

Data på SIXPRX utveckling hämtas från Thomson Reuters Datastream/Eikon. 

 

Flam & Vestman (2014a) använder sig av SIXPRX. De undersöker prestationen hos aktivt 

förvaltade aktiefonder jämfört med index på den svenska marknaden genom likaviktning, 

vilket indikerar att SIXPRX är ett bra val även för denna studie.  

3.2 Tidsperioder 

Forskning som studerar börsprestation använder ofta längre tidsperioder för att undvika att 

slumpen, företagsspecifik volatilitet eller makroekonomiska effekter ska ha särskild påverkan 

på slutresultatet. Se till exempel Brown & Goetzmann (1995) och Flam & Vestman (2014a). 

Således väljer denna studie att ha en längre tidsperiod, fastställd till den 15-åriga perioden 

2001-07-02 till 2016-06-30.  

 

Utöver ovanstående så kan en tillgång prestera bra över längre tidsperioder men inte lika bra i 

kortare tidsperioder. Eftersom denna studie utgår från ett spararperspektiv, där sparare har olika 

placeringshorisonter, bedöms det vara relevant att inkludera tidsperioder med olika längd i 

studien. För att minimera slumpens inverkan på kortare tidsperioder så inkluderas fler 

tidsintervall med samma längd men med olika årtal. Fler och olika längd på tidsperioderna 

bidrar till bredare förståelse för hur de tre investeringsformerna beter sig beroende på 

tidshorisont. Förutom den 15-åriga perioden inkluderas därför rullande tidsintervall om 2, 5 

och 10 år. 

 

Tabell 2. Tidsintervall som beräknas mellan år 2001 och 2016 under olika intervallängder.  

Tidsperiod Första intervall Sista intervall Antal tidsintervall 

  2-årsintervall 2001-2003 2014-2016 14 

  5-årsintervall 2001-2006 2011-2016 11 

10-årsintervall 2001-2011 2006-2016 6 

15-årsintervall 2001-2016 2001-2016 1 
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Eftersom denna studie i grunden innefattar aktiebolagsavkastning (investmentbolag är 

aktiebolag, aktiefonder och SIXPRX innehåller aktiebolag) så bedöms det vara relevant att ta 

hänsyn till när på året som föregående års resultat för det enskilda aktiebolaget sannolikt är 

inprisat i aktiekursen. Genom att sätta start- och slutdatum på halvårsbasis, förutsätts att 

marknaden har hunnit ta till sig informationen i aktiebolagens årsrapporter som ofta släpps 

någon gång mellan mars och maj. Således påbörjas varje undersökt tidsintervall den första 

handelsdagen i juli innevarande år och avslutas den sista handelsdagen i juni under intervallets 

avslutande år. 

3.3 Prestationsmått 

För att undersöka om hypoteserna stämmer, att investmentbolag är en bättre sparform än (1) 

aktivt förvaltade aktiefonder och (2) passivt förvaltade aktiefonder (approximerad till 

SIXPRX), används Jensens Alfa och Sharpekvot. Beräkning av Alfa och Sharpekvot 

genomförs på alla tidsintervall som presenteras i avsnitt 3.2 Tidsperiod. 

3.3.1 Jensens Alfa 

Jensen (1968) konstruerar måttet Alfa (𝛼) för att utvärdera fondprestation gentemot 

marknadsprestation. Jensens Alfa är det mått som ofta används i studier om fondprestation 

relativt index; se till exempel Jensen (1968), Brown & Goetzmann (1995) och Carhart (1997). 

Även studier som utförts på den svenska marknaden, exempelvis Engström (2004) och Flam 

& Vestman (2014a), använder måttet.  

 

Jensens Alfa bygger på Capital Asset Pricing Model (CAPM) och visar i vilken utsträckning 

en tillgångs realiserade avkastning avviker från den förväntade avkastningen. Den förväntade 

avkastningen är en konsekvens av tillgångens systematiska risk uttryckt som Beta (𝛽) och 

omfattas därför av ett positivt eller negativt riskpremium relativt marknadens förväntade 

avkastning. Tillgången genererar en riskjusterad överavkastning jämfört med sin förväntade 

avkastning om 𝛼 > 0. 

 

Eftersom prestationen hos investmentbolagen i denna studie jämförs med aktivt respektive 

passivt förvaltade aktiefonder, bedöms Alfa vara ett bra mått att använda. Istället för att 

referensportföljen i denna studie är marknaden, som i bland andra Jensens (1968) studie, så är 

referensportföljerna den aktivt förvaltade aktiefondportföljen (uttryckt som 𝑟𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟) respektive 
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den passivt förvaltade aktiefondportföljen (approximerad till SIXPRX och uttryckt som 𝑟𝑚). I 

fortsättningen benämns måttet vid prestationsutvärdering av investmentbolagsportföljen 

gentemot både den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX gemensamt som Alfa. 

 

Formeln för att beräkna Alfa är densamma som Jensen (1968) och senare studier använder, det 

vill säga Ekvation 1. 𝛼 är Alfa, 𝑟𝑝 är portföljens realiserade avkastning, 𝑟𝑚 är referens-

portföljens realiserade avkastning, 𝑟𝑓 är den riskfria räntan och 𝛽𝑝 är portföljens Beta. 

Feltermen 𝜀𝑝 antas vara slumpmässig och approximeras därför till 0. 

 

  𝛼 =  𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 +  𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] + 𝜀𝑝  (1)  

 

I denna studie beräknas ett Alfa per tidsintervall genom enkel, linjär regression. Respons-

variabeln är investmentbolagsportföljens avkastning (𝑟𝑝) justerad för den riskfria räntan (𝑟𝑓). 

Den förklarande variabeln är den aktivt förvaltade aktiefondportföljens respektive SIXPRX 

avkastning [(𝑟𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟) respektive (𝑟𝑚)] justerad för den riskfria räntan (𝑟𝑓). I formeln ovan byts 

således (𝑟𝑚) ut mot (𝑟𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟) vid beräkning av Alfa hos investmentbolagsportföljen gentemot 

den aktivt förvaltade aktiefondportföljen.  

 

Resultatet är skillnad i avkastning, Alfa (𝛼), där Alfa enligt denna studies hypoteser förväntas 

vara positivt (investmentbolagsportföljen överavkastar) och där Alfa bedöms vara signifikant 

om det har ett P-värde på mindre än 5 procent, i likhet med Jensens (1968) undersökning. 

Gränsvärdet på 5 procent innebär att studien kräver att sannolikheten för att slumpen medför 

att Alfa är positivt ska vara mindre än 5 procent för att investmentbolagsportföljen ska bedömas 

vara en bättre investeringsform. Regressionerna beräknas med Microsoft Excel därför att 

programmet är lätthanterligt och tillräckligt avancerat för att genomföra de beräkningar som 

denna studie kräver. 

 

Kritik mot Alfa menar att den bygger på CAPM, som i sin tur har fått kritik. Baker, Bradley & 

Wrungler (2011) anser att CAPM inte kan förklara sådan abnormalt högre avkastning som 

ibland återfinns hos ”låg risk”-tillgångar, där dessa tillgångar enligt modellen ska ha lägre 

avkastning. Vidare hävdar Roll (1977) att Jensens ursprungliga modell, där referensportföljen 

ska återspegla den övergripande marknadsutvecklingen, inte fungerar i praktiken därför att det 

inte är möjligt för en investerare att observera den korrekta marknadsportföljen. Enligt 
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modellen innehåller marknadsportföljen alla tillgångar som går att investera i, men 

marknadsportföljen estimeras istället ofta med ett brett aktieindex, vilket enligt Roll (1977) gör 

att det går att dra felaktiga slutsatser om relativavkastningen. 

3.3.2 Sharpekvot 

Treynor (1965) utvecklar Markowitzs (1952) Moderna Portföljteori och kommer fram till ett 

mått för utvärdering av tillgångars avkastning, där den tillgång är bäst vars kvot 

(Treynorkvoten) mellan en tillgångs avkastning (minus den riskfria räntan) och tillgångens 

Beta (β) är maximerad.  

 

Sharpe (1966) kritiserar Treynors modell genom att poängtera att Treynor approximerar den 

undersökta portföljens totala risk med dess systematiska risk och på så sätt implicit antar 

perfekt diversifiering. Ett exempel på då försämrad diversifieringsgrad i en portfölj kan 

förekomma är vid bristfällig kunskap. Sharpe (1966) konstruerar därmed en egen kvot 

(Sharpekvoten) som istället för Beta (β) använder sig av volatilitet, uttryckt som Sigma (𝜎). 

Detta innebär att en tillgång kan generera en större Sharpekvot genom att vara mer 

diversifierad.  

 

Jensens Alfa antar likt Treynorkvoten endast systematisk risk, där en tillgångs eventuellt 

förhöjda volatilitet till följd av bristfällig diversifiering likställs med Beta och följaktligen 

omfattas av ett riskpremium (högre förväntad avkastning) som den inte ska omfattas av. Genom 

att denna studie utöver Alfa använder Sharpekvoten, illustreras potentiellt prestationen hos de 

tre undersökta tillgångarna bättre, eftersom diversifieringsgraden är relevant för långsiktig 

riskjusterad avkastning. Fler än ett prestationsmått minskar således risken för att 

undersökningens resultat snedvrids med avseende på måttens underliggande antaganden. Om 

Sharpekvoten för investmentbolagsportföljen är större än Sharpekvoterna hos den aktivt 

respektive passivt förvaltade aktiefondportföljen (den senare approximerad till SIXPRX) under 

ett tidsintervall, bedöms investmentbolagsportföljen under detta tidsintervall vara en bättre 

investeringsform. 

 

Fördelen med Sharpekvoten gentemot liknande mått som tar hänsyn till total risk istället för 

systematisk risk är att det är lätt att använda för att jämföra portföljer bestående av olika slags 

tillgångar. Detta har gjort måttet populärt att använda vid prestationsutvärdering (Jobson & 
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Korkie, 1981). Formeln för beräkning av Sharpekvoten är Ekvation 2, där 𝑟𝑝 är tillgångens 

avkastning, 𝑟𝑓 är den riskfria räntan och 𝜎𝑝 är tillgångens risk mätt som volatilitet. 

 

  𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =  
𝑟𝑝 −  𝑟𝑓

𝜎𝑝
    (2) 

 

Det förekommer kritik mot vissa av Sharpekvotens egenskaper. En aspekt är att måttet ibland 

är svårtolkat på grund av att det är odimensionerat, vilket leder till att alternativa mått ibland 

används. Ett exempel är måttet av Modigliani & Modigliani (1997) som används när behov 

finns av att sätta uppmätt Sharpekvot i kontrast till en annan typ av avkastning. Ytterligare en 

aspekt är det faktum att Sharpekvoten är negativ när avkastningen är negativ. Enligt kritiker 

som Scholz (2007) är detta ett problem eftersom högre volatilitet (allt annat lika) vid negativ 

avkastning resulterar i en större (mer positiv) Sharpekvot. Sharpekvoten är således ett sämre 

mått under perioder med negativ avkastning. Exempel på denna kritik presenteras i Tabell 3 

och Tabell 4. Tumregeln är att ju större Sharpekvot desto bättre, men av exempelsiffrorna i 

Tabell 3 att döma så är den större Sharpekvoten egentligen sämre. 

 

Tabell 3 & Tabell 4. Exempel på hur volatiliteten påverkar Sharpekvoten vid negativ respektive positiv avkastning  

 

 Portfölj X Portfölj Y   Portfölj X Portfölj Y 

Avkastning   -4 %  -4 %   Avkastning    4 %   4 %  

Volatilitet 20 %  10 %   Volatilitet 20 %  10 %  

Riskfri ränta   1 %   1 %  Riskfri ränta   1 %   1 % 

Sharpekvot -0,25  -0,5   Sharpekvot 0,15 0,3 

 

3.4 Bearbetning av data 

3.4.1 Likaviktning 

För att på ett korrekt sätt jämföra investmentbolagsportföljen med den aktivt respektive passivt 

förvaltade aktiefondportföljen (den senare approximerad till SIXPRX) krävs jämförbara data 

och beräkningsmetoder. Denna studie väljer att likavikta genom att medelvärdesberäkna 

avkastningen hos investmentbolagen och de aktivt förvaltade aktiefonderna på dagsbasis. På 

Period av negativ avkastning 

premierar hög volatilitet 

Period av positiv avkastning premierar 

låg volatilitet 
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så sätt slås investmentbolagen respektive de aktivt förvaltade aktiefonderna ihop till varsin 

portfölj, där portföljavkastningen används för att beräkna det individuella tillgångsslagets 

avkastning under tidsperioden. Resultatet är en investmentbolagsportfölj, en aktiefondportfölj 

och SIXPRX, där likaviktning för portföljerna sker på dagsbasis. Likaviktning är även den typ 

av viktning som tidigare forskning som berör prestationsutvärdering använder sig av. Se till 

exempel Flam & Vestman (2014a). 

 

Likaviktning medför att portföljerna förblir maximalt diversifierade under hela perioden, 

eftersom portföljavkastningarna isoleras till att endast vara en konsekvens av börskurs-

förändringarna. Ett bolag eller en fond får således inte större genomslagskraft och påverkar 

därför inte heller portföljavkastningen mer genom att antingen ha en dyrare börskurs 

(prisviktning) eller större marknadsvärde (marknadsviktning). Som exempel kan nämnas 

Investor, som vid marknads- respektive prisviktning 2001-07-02 skulle påverka portföljens 

utveckling till cirka 65 respektive 30 procent trots att bolaget endast är ett av tretton (ca 7,7 

procent) i investmentbolagsportföljen. Likaviktning medför även förhöjd resultatkvalitet vid 

beräkning av Alfa, eftersom måttet förutsätter att tillgångarna är perfekt diversifierade. 

 

Eftersom portföljerna likaviktas så påverkas portföljens utveckling endast av de bolag/fonder 

som är aktiva under ett specifikt datum. Detta är ett problem vid beräkning av den aktivt 

förvaltade aktiefondportföljens avkastning eftersom det under vissa dagar på året endast är ett 

fåtal fonder som är öppna, exempelvis på halv- och klämdagar. För att undvika att dessa fåtal 

fonder ska ha alltför stor verkan på portföljens utveckling, exkluderas datum då färre än 20 

procent av periodens fonder är öppna. 

 

Data för investmentbolagen och SIXPRX hämtas från Thomson Reuters Datastream/Eikon. 

Kurserna i Eikon inkluderar dagar då handel normalt sett inte förekommer. Att inkludera dessa 

dagar (som har en förändring på 0 procent) medför att portföljvolatiliteterna skulle bli något 

lägre än vad de faktiskt är. I och med det så exkluderas sådana dagar, vilket gör att antal 

bankdagar för alla tre portföljer är cirka 252 stycken per år. 

3.4.2 Transaktionskostnader 

Vid handel med börsrelaterade produkter påverkas totalavkastningen i praktiken utöver 

börskursutveckling och utdelningar även av transaktionskostnader. Exempel på sådana 

kostnader är köp- och säljspread samt courtage. För den aktivt förvaltade aktiefondportföljen 
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är sådana kostnader redan justerade för i och med NAV-kursen, som ju justerar avkastningen 

för kostnader som påverkar avkastningen. Vid handel med investmentbolagsaktier och en 

passivt förvaltad aktiefond blir dessa kostnader dock vid daglig likaviktning i praktiken av 

betydande storlek. Transaktionskostnaderna blir emellertid irrelevanta så länge de bortses från 

hos alla tre jämförande tillgångar, eftersom syftet med denna studie är att utvärdera prestationen 

hos investmentbolagsportföljen relativt en aktivt respektive passivt förvaltade aktiefondportfölj 

och inte att fastställa de absoluta portföljavkastningarna. Således väljer denna studie av 

förenklande skäl att bortse från transaktionskostnader. 

 

Investmentbolagens aktiekursutveckling och SIXPRX utveckling exkluderar transaktions-

kostnader. För att göra den aktivt förvaltade aktiefondportföljens avkastning jämförbar med 

investmentbolagsportföljens avkastning, behöver dock NAV-kurserna justeras för redan 

borträknade transaktionskostnaderna. Flam & Vestman (2014a) bemöter denna problematik 

med en schablonmässig återläggning. De bedömer att aktivt förvaltade aktiefonder i snitt har 

en årlig avgift på cirka 1,55 procent, där strax under 0,3 procentenheter består av 

transaktionskostnader. I likhet med Flam & Vestman (2014a) multiplicerar således denna 

studie den ackumulerade avkastningen för aktiefondportföljen med ytterligare 0,3 

procentenheter per år, fördelat på antal dagar på ett år (365 stycken). Antal dagar på ett år väljs 

eftersom fondavgiften beräknas på årsbasis och därför tar hänsyn till årets alla dagar. Faktorn 

som den ackumulerade avkastningen multipliceras med på dagsbasis är således Ekvation 3. 

 

1,003
1

365   (3) 

3.5 Beräkningar  

3.5.1 Logaritmerade data  

När parametriska test utförs (till exempel regressionsanalyser) så är det viktigt att den testade 

variabeln (avkastning i det här fallet) är normalfördelad (Stock & Watson, 2007). Eftersom 

avkastning i denna studies data är positiv på lång sikt så är aritmetiskt beräknad snittavkastning 

positivt skevt fördelad. För att komma till rätta med problemet så logaritmeras det datamaterial 

som regressionsanalys utförs på, det vill säga det datamaterial som Alfa beräknas på (ej 

Sharpekvotsberäkningar) På så sätt förskjuts snittavkastningen så att den blir mer 

normalfördelad, varpå den beräknade standardavvikelsen och följaktligen regressionen blir mer 
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korrekt. Att bearbeta data på detta sätt görs i tidigare studier, se till exempel Jensen (1968), 

Brown & Goetzmann (1995) och Flam & Vestman (2014a). Nackdelen med logaritmerade data 

är att de inte är rättvisande i absoluta tal, där positiv logaritmerad avkastning är lägre än positiv 

aritmetisk avkastning. Se Bilaga 2 för beskrivande statistik om denna studies variablers 

normalfördelning samt en teoretisk illustration över skillnaden mellan logaritmiskt och 

aritmetiskt beräknad avkastning. 

3.5.2 Beräkning av avkastning 

Avkastningen fastställs för varje portfölj (investmentbolagsportföljen, den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och SIXPRX) genom att skapa ett index. Först beräknas snittavkastningen 

på dagsbasis hos kategorins tillgångar (investmentbolag eller aktivt förvaltade aktiefonder; 

SIXPRX är redan en illustration över Stockholmsbörsens tillgångars snittavkastning), det vill 

säga avkastningen på en likaviktad portfölj. Därefter sätts det initierande portföljvärdet till 100 

procent (1) och kapitaliseras till slutdatumet genom att multipliceras med tidsperiodens 

dagskursförändringar. Den undersökta periodens totalavkastning subtraheras slutligen med 1 

för att justera för summan som lades in i periodens början. Formeln ser således ut som följer: 

 

           𝑇𝑅 =  ∏(1 +  ∆𝜏) − 1                       (4) 

 

där 𝑇𝑅 är Totalavkastning och ∆𝜏 är portföljavkastningen dag 𝜏. Tillvägagångssättet för 

avkastningsberäkning baseras på tillvägagångssättet presenterat av Hillier m.fl. (2013). 

3.5.3 Beräkning av volatilitet 

Volatiliteten beräknas genom att först räkna ut standardavvikelsen på portföljavkastningarna 

på dagsbasis under den period som undersöks. I och med att data som används är medelvärden, 

beräknade som ett snitt av dagskursutvecklingen, genomförs beräkningen med avseende på en 

(1) frihetsgrad. Därefter multipliceras standardavvikelsen med roten ur antal handelsdagar 

under tidsperioden (ca 252 handelsdagar på ett år) för att få volatiliteten sett över hela perioden. 

Formeln ser ut som följer:  

 

𝜎 =√
∑ (𝑥−�̅�)2

𝑛−1
∗ √252 ∗ 𝑦           (5) 

 



27 
 

där 𝜎 är volatilitet mätt som standardavvikelse, 𝑥 är dagsavkastning, 𝑛 är antal dagar i 

tidsintervallet och 𝑦 är tidsperioden i antal år. Tillvägagångssättet för beräkning av volatilitet 

baseras på tillvägagångssättet presenterat av Hillier m.fl. (2013). 

3.5.4 Beräkning av den riskfria räntan 

Både Alfa och Sharpekvoten tar hänsyn till den riskfria räntan. Den likställs med räntan på 

svenska tre-månaders statsskuldväxlar, hämtad från Riksbanken (2017), i enlighet med 

Morningstars (2017) tillvägagångssätt. För varje enskilt tidsintervall snittas räntan över hela 

intervallet. Snitträntan beräknas således med följande formel: 

   

�̅� = (
∑𝑥𝑖

𝑛
)   (6) 

 

där 𝑥𝑖 är den årliga räntan på svenska tremånaders statsskuldsväxlar på dagsbasis och 𝑛 är antal 

bankdagar under tidsintervallet. Exempelvis består snitträntan under intervallet 2001–2003 av 

alla 𝑥𝑖 mellan 2001–2003, cirka 504 stycken. Vid beräkning av Alfa räknas snitträntan sedan 

om till dagsbasis genom följande formel, där 𝑧 är den ränta som används under tidsintervallet: 

 

𝑧 = �̅�
1

365   (7) 

 

De räntesiffror som används vid beräkning av Alfa under de olika tidsperioderna beräknas i 

enlighet med Jensens (1968) tillvägagångssätt.  

 

För Sharpekvoten används en exponentiellt beräknad ränta där tidsperioden 𝜏 = antal år som 

det undersökta tidsintervallet avser (15, 10, 5 eller 2). Formeln ser ut som följer:  

 

  𝑟𝜏 = (1 + �̅�)𝜏 −  1            (8) 

 

där 𝑟 är räntan, 𝜏 är tidsperioden i år och �̅� är den årliga snitträntan, beräknad i Ekvation 6. De 

räntesiffror som används i beräkning av Sharpekvoter beräknas i enlighet med Morningstars 

(2017) tillvägagångssätt. 
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4.  Resultat 

Beräknade Alfa är baserade på logaritmerade data och beräknade Sharpekvoter är baserade på 

aritmetiska data. Alfa är uttryck för investmentbolagsportföljens överavkastning gentemot den 

aktivt förvaltade aktiefondportföljen respektive gentemot SIXPRX. 

4.1 Resultatberäkningar, 15 år 

Resultat för den 15-åriga perioden 2001-07-02 – 2016-06-30. Tabell 5 illustrerar att 

investmentbolagsportföljen har positiva Alfa gentemot både den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och SIXPRX med 1 procent respektive 5 procent signifikans. Detta innebär 

att investmentbolagsportföljen signifikant överavkastar jämfört med den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och SIXPRX under den 15-åriga tidsperioden. 

 

Tabell 5. Alfa och justerad förklaringsgrad för investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och gentemot SIXPRX på 15-årsbasis. 

Tidsintervall Alfa mot Aktiva 

Aktiefonder 

𝑹𝟐 Alfa mot 

SIXPRX 

𝑹𝟐 

2001–2016 0,027*** 0,74  0,020** 0,77 

* = Statistisk signifikant på 10 %-nivån. ** = Statistisk signifikant på 5 %-nivån. *** = Statistiskt signifikant på 

1 %-nivån.   

 

Tabell 6 visar att investmentbolagsportföljen genererar störst Sharpekvot sett över hela 

mätperioden, vilket betyder att investmentbolagsportföljen enligt detta mått presterade bättre 

på börsen än den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX under perioden. 

 

Tabell 6. Sharpekvoter för de tre investeringsformerna på 15-årsbasis.    

Tidsintervall Investmentbolag Aktiva Aktiefonder SIXPRX 

2001–2016 8,38 1,82 2,36 

4.2 Resultatberäkningar, 10 år 

Resultat för 10-åriga tidsintervall. Tabell 7 presenterar positiva Alfa under alla tidsintervall, 

där alla förutom ett intervall är signifikanta på 5-procentsnivån gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och två av sex perioder är signifikanta på 10-procentsnivån för SIXPRX. 

Resultaten indikerar liknande men svagare resultat jämfört med den 15-åriga perioden. 
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Tabell 7. Alfa och justerad förklaringsgrad för investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och gentemot SIXPRX under uppmätta 10-årsintervall. 

Tidsintervall Alfa mot Aktiva 

Aktiefonder 

𝑹𝟐 Alfa mot 

SIXPRX 

𝑹𝟐 

2001–2011   0,029** 0,72 0,020 0,74 

2002–2012   0,025** 0,76 0,016 0,77 

2003–2013   0,029** 0,76   0,020* 0,80 

2004–2014   0,028** 0,77   0,021* 0,80 

2005–2015   0,019** 0,78 0,017 0,81 

2006–2016 0,023* 0,78 0,017 0,83 

* = Statistisk signifikant på 10 %-nivån. ** = Statistisk signifikant på 5 %-nivån. *** = Statistiskt signifikant på 

1 %-nivån.   

 

Tabell 8 visar att investmentbolagsportföljen återigen har den största Sharpekvoten i alla 

uppmätta tidsintervall gentemot både den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX, 

vilket liknar resultatet från den 15-åriga perioden. Variationen i Sharpekvotsstorlek mellan 

tidsintervallen visar att val av tidsintervall har betydelse för slutresultatet vid 

prestationsutvärdering, i enlighet med bland andra Brown & Goetzmann (1995). Störst är 

Sharpekvoter med startår 2003. 

 

Tabell 8. Sharpekvoter för de tre investeringsformerna under rullande 10-årsintervall. 

Tidsintervall Investmentbolag Aktiva Aktiefonder SIXPRX 

2001–2011 3,75 0,74 1,43 

2002–2012 3,81 1,15 2,01 

2003–2013 7,37 2,33 3,39 

2004–2014 7,18 2,30 3,06 

2005–2015 6,01 1,84 2,71 

2006–2016 4,59 1,06 1,72 

4.3 Resultatberäkningar, 5 år  

Resultat för 5-åriga tidsintervall. Tabell 9 illustrerar återigen positiva Alfa, vilket innebär att 

investmentbolagsportföljen överavkastar gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen 

och SIXPRX. Tre Alfa är signifikanta på 5-procentsnivån, vilket motsvarar mindre än 30 

procent av de uppmätta tidsintervallen och därför indikerar liknande men svagare resultat som 

i längre tidsperioder. Att signifikansen varierar visar återigen det enskilda tidsintervallets 

inverkan på resultatet. 
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Tabell 9. Alfa och justerad förklaringsgrad för investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och gentemot SIXPRX, 5-årsintervall. 

Tidsintervall Alfa mot Aktiva 

Aktiefonder 

𝑹𝟐 Alfa mot 

SIXPRX 

𝑹𝟐 

2001–2006   0,032* 0,65 0,028 0,63 

2002–2007       0,041*** 0,67     0,039** 0,63 

2003–2008       0,040*** 0,69     0,033** 0,71 

2004–2009 0,030 0,75 0,019 0,79 

2005–2010 0,027 0,77 0,016 0,80 

2006–2011 0,024 0,77 0,014 0,81 

2007–2012 0,018 0,80 0,001 0,80 

2008–2013 0,021 0,79 0,021 0,80 

2009–2014   0,024* 0,78   0,021* 0,83 

2010–2015 0,019 0,78 0,016 0,83 

2011–2016 0,020 0,81 0,020 0,85 

* = Statistisk signifikant på 10 %-nivån. ** = Statistisk signifikant på 5 %-nivån. *** = Statistiskt signifikant på 

1 %-nivån.   

 

Tabell 10 visar att investmentbolagsportföljen även under 5-åriga tidsintervall har större 

Sharpekvoter än den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX under alla uppmätta 

tidsintervall. De största Sharpekvoterna återfinns i samband med de år som följer 2000-talets 

två stora börskrascher, 2002 och 2003 respektive 2009 och 2010. 

 

Tabell 10. Sharpekvoter för de tre investeringsformerna under rullande 5-årsintervall. 

Tidsintervall Investmentbolag Aktiva Aktiefonder SIXPRX 

2001–2006 1,98  0,69  1,01 

2002–2007 5,69  3,65  3,94 

2003–2008 6,03  2,45  2,93 

2004–2009 2,20  0,42  0,75 

2005–2010 2,01  0,37  0,86 

2006–2011 1,69  0,22  0,69 

2007–2012 0,12 -0,56 -0,09 

2008–2013 1,59  0,57  1,04 

2009–2014 3,90  2,38  2,73 

2010–2015 3,58  2,10  2,47 

2011–2016 2,62  1,19  1,38 

4.4 Resultatberäkningar, 2 år  

Resultat för 2-åriga tidsintervall. Tabell 11 visar Alfa som generellt sett är positiva, men med 

två negativa tidsintervall. Ett fåtal tidsintervall har signifikanta Alfa, där dessa tidsintervall 
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tenderar att ha samma eller närliggande startår som tidsintervall med signifikanta Alfa i längre 

tidsperioder. Jämför till exempel startår 2003 under 2-, 5- och 10-åriga perioder, där alla är 

signifikanta på 10-, 5- eller 1-procentig nivå. 

 

Tabell 11. Alfa och justerad förklaringsgrad för investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och gentemot SIXPRX. 

Tidsintervall Alfa mot Aktiva 

Aktiefonder 

𝑹𝟐 Alfa mot 

SIXPRX 

𝑹𝟐 

2001–2003 -0,016 0,66 -0,016 0,63 

2002–2004  0,025 0,70  0,019 0,62 

2003–2005        0,067*** 0,49        0,063*** 0,50 

2004–2006      0,049** 0,65      0,049** 0,64 

2005–2007    0,048* 0,70      0,041** 0,70 

2006–2008  0,023 0,74  0,008 0,79 

2007–2009  0,014 0,78 -0,001 0,82 

2008–2010  0,021 0,79  0,007 0,82 

2009–2011  0,030 0,75  0,029 0,81 

2010–2012  0,020 0,83  0,005 0,87 

2011–2013  0,014 0,83  0,004 0,87 

2012–2014    0,034* 0,67      0,040** 0,70 

2013–2015  0,011 0,71  0,021 0,74 

2014–2016  0,021 0,82  0,027 0,86 

* = Statistisk signifikant på 10 %-nivån. ** = Statistisk signifikant på 5 %-nivån. *** = Statistiskt signifikant på 

1 %-nivån.   
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Tabell 12 illustrerar generellt sett Sharpekvoter i favör för investmentbolagsportföljen. Några 

kvoter är dock mindre än den aktivt förvaltade aktiefondportföljens och SIXPRX. Totalt nio 

Sharpekvoter fördelat på alla tre tillgångar är negativa, vilket innebär att tillgångarna under 

dessa år hade negativ avkastning. Under år med negativ avkastning premieras Sharpekvoter 

med hög volatilitet, vilket innebär att dessa Sharpekvoter ger en vilseledande bild av 

prestationen vid jämförelse sinsemellan. De negativa Sharpekvoterna tenderar att ha startår 

2001 eller 2006/2007, i samband med de stundande börskrascherna. 

 

Tabell 12. Sharpekvoter för de tre investeringsformerna under rullande 2-årsintervall. 

Tidsintervall Investmentbolag Aktiva Aktiefonder SIXPRX 

2001–2003 -1,07 -1,04 -0,80 

2002–2004  0,40  0,40  0,68 

2003–2005  6,36  3,70  3,85 

2004–2006  4,63  2,94  2,78 

2005–2007  4,87  3,10  3,15 

2006–2008  0,38 -0,52 -0,07 

2007–2009 -0,65 -1,04 -0,73 

2008–2010  0,83  0,28  0,51 

2009–2011  2,81  1,91  1,99 

2010–2012  0,43  0,01  0,36 

2011–2013  0,17 -0,02  0,33 

2012–2014  4,30  3,15  3,01 

2013–2015  3,43  2,80  2,53 

2014–2016  1,34  0,46  0,44 
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4.5 Översikt över Sharpekvoter 

Tabell 13 visar de olika tidsperiodernas Sharpekvoter, beräknade som medelvärden av alla de 

Sharpekvoter som beräknats under en tidsperiod (se Tabell 2 för information om antal 

Sharpekvoter som ingår i varje medelvärdesberäknad Sharpekvot i Tabell 13). Figur 1 

illustrerar Sharpekvoterna i diagramform. Investmentbolagsportföljen har i snitt den största 

medelvärdesberäknade Sharpekvoten under alla tidsperioder gentemot den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och SIXPRX. 

 

Tabell 13. Medelvärdesberäknade Sharpekvoter under varje tidsperiod 

Tidsperiod Investmentbolag Aktiva Aktiefonder SIXPRX 

15 år 8,38 1,82 2,36 

10 år 5,45 1,64 2,39 

5 år 2,86 1,26 1,61 

2 år 2,02 1,18 1,29 

 

Figur 1. Sammanfattande figur över tidsperiodernas medelvärdesberäknade Sharpekvoter. 
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5. Analys 

Denna studie visar att investmentbolagsportföljen generellt sett presterar bättre än de andra två 

tillgångsportföljerna under alla uppmätta perioder. Investmentbolagsportföljen har i 30 av 32 

uppmätta tidsintervall större Sharpekvoter än både den aktivt förvaltade aktiefondportföljens 

och SIXPRX Sharpekvoter. Av 64 stycken uppmätta Alfa så är 61 stycken positiva med 

förhållandevis fler signifikanta Alfa under längre tidsintervall. Under 15-årsperioden är Alfa 

signifikant gentemot både den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX och under 

10-årsperioden endast gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen, och då i fem utav 

sex tidsintervall. Under 5- och 2-årsperioderna är resultaten inte lika tydliga i favör för 

investmentbolagsportföljen. Tre negativa Alfa förekommer, endast i 2-årsintervall. Under 

samma 2-årsintervall tenderar även investmentbolagsportföljens Sharpekvoter vara mindre än 

de för den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX. Detta uppmäts bland annat i och 

med 2000-talets två stora börskrascher (se till exempel tidsintervallen 2001–2003 och 2007–

2009) och tolkas därför i denna studie som att investmentbolagsportföljen presterar sämre än 

den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX i generell börsnedgång. Resultaten visar 

att investmentbolagsportföljens prestation gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen 

och SIXPRX är starkare ju längre den uppmätta tidsperioden är. 

 

De tidsintervall som påbörjas runt år 2003 eller runt år 2009 genererar de största 

Sharpekvoterna för alla tre tillgångsslag samt relativt stora och signifikanta Alfa. Att 

tillgångarnas Sharpekvoter är stora just dessa år bedöms som rimligt med avseende på generell 

börsuppgång i ljuset av de förevarande börskrascherna, det vill säga IT-bubblan och finans-

bubblan. Att Alfa däremot är stora och ofta signifikanta dessa år tolkas som att investment-

bolagsportföljen presterar bättre än den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX i 

perioder av generell börsuppgång. I likhet med studier som genomförs på 

investmentbolagsavkastning av Malkiel (1977), Draper & Paudyal (1991) och Cheng m.fl. 

(1994) är val av uppmätt tidsintervall i denna studie avgörande för signifikanta resultat. 
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6. Diskussion 

I enlighet med tidigare studier av Malkiel (1977) och Cheng m.fl (1994) så visar denna studie 

på positiv avkastning hos investmentbolagsportföljen jämfört med index (SIXPRX). Eftersom 

flera tidigare studier (till exempel Jensen, 1968 och Flam & Vestman, 2014) drar slutsatserna 

att index presterar bättre än aktivt förvaltade fonder, bedöms det faktum att investmentbolags-

portföljen under flera perioder överavkastar jämfört med den aktivt förvaltade aktiefond-

portföljen vara indirekt förenligt med tidigare forskning. 

6.1 Tillgång till privat information 

Att investmentbolagsportföljen under flera tidsintervall överavkastar jämfört med den aktivt 

förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX skulle kunna ha sin grund i informationsasymmetri 

hos börsaktörer. Om marknaden är i sin svaga eller halvstarka form så finns möjlighet att 

generera överavkastning vid handel med hjälp av insiderinformation som investmentbolag kan 

ta del av i och med styrelseposter. En första investering i ett dotterbolag baseras sannolikt inte 

på insiderinformation eftersom investmentbolaget ännu inte sitter i dotterbolagets styrelse. 

Senare val, som till exempel att köpa ytterligare aktier, behålla eller sälja, kan däremot rimligen 

tas med hjälp av insiderinformation eftersom investmentbolaget då innehar en styrelsepost. 

6.2 Substansrabatt 

Substansvärdet definieras som marknadsvärdet av ett bolags tillgångar. Substansvärdet kan 

således användas som ett riktmärke för hur ett bolags aktie är värderad, där bolaget anses 

handlas till rabatt om marknadsvärdet är lägre än substansvärdet (Avanza, 2017b). 

Investmentbolag är ofta substansrabatterade. Substansrabatt skapar i teorin arbitrage-

möjligheter, där pengar som likvideras ur bolaget är värda mer än vad investeraren har betalat 

för dem (Von Essen, 1997). Om ett bolag till exempel har 25 procent i substansrabatt så 

värderar marknaden bolaget 25 procent lägre än summan av tillgångarna. En person som vid 

denna tidpunkt köper en aktie har alltså vid eventuell likvidering av bolagets tillgångar betalat 

75 öre per erhållen krona. Utdelningar är en typ av likvidering, vilket innebär att utdelningar 

från substansrabatterade bolag i teorin utgör betydande avkastning på lång sikt (Malkiel, 1977). 

Malkiel (1977) och Cheng m.fl. (1994) visar att avkastningen är större hos de investmentbolag 

som är mer substansrabatterade. Draper & Paudyal (1991) identifierar dock ingen signifikant 

skillnad mellan avkastningarna hos olika investmentbolag med avseende på substansrabattens 

storlek. 
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Att substansrabatt skulle medföra att investmentbolag systematiskt överavkastar gentemot 

andra tillgångar är dock motsägelsefullt med avseende på att substansrabattens existens är vida 

känd. Enligt Famas (1970) Effektiva Marknadshypotes borde den således elimineras om den 

bidrog till systematisk överavkastning. Om marknaden är effektiv och substansrabatten 

medförde att investmentbolag överavkastade, skulle efterfrågan på investmentbolagen öka till 

den grad att aktiepriset höjdes och substansrabatten eliminerades.  

6.3 Incitamentsskillnader för långsiktiga investeringar 

De empiriska resultaten skulle även kunna förklaras med hjälp av skillnader i investerings-

incitament hos investmentbolagsförvaltare och aktiefondförvaltare. Eftersom inga restriktioner 

finns gällande när en fondandelsägare får ta ut sina pengar ur en fond så kan den självmant, 

utan medhåll från andra ägare, sälja sina fondandelar om den tappar förtroendet för förvaltaren. 

En fondförvaltare är alltså ständigt beroende av att upprätthålla fondägarnas förtroende för att 

bibehålla fondkapitalet, vilket leder till att kortsiktig överavkastning (gentemot avkastnings-

kravet) är en förutsättning för långsiktig överlevnad och följaktligen långsiktiga investeringar. 

 

I kontrast så kan ett investmentbolag koncentrera sitt ägande till bolag och/eller branscher som 

det finner lämpligast, oberoende av tidshorisont och den enskilda aktieägarens åsikter, eftersom 

aktieägare inte kan ta ut det kapital som aktien motsvarar ur bolaget. Investmentbolag har 

således fog för att inte bara genomföra kortsiktiga investeringar utan även sådana som på kort 

sikt kan verka sämre men på lång sikt har potential att generera större mervärden. Förhöjda 

incitament till långsiktighet skulle kunna innebära att ett investmentbolag presterar bättre än 

en aktivt förvaltad aktiefond på längre sikt. SIXPRX är en sammanfattning av 

Stockholmsbörsens generella utveckling, vilket innebär att mänskliga incitament för olika 

investeringshorisonter inte bedöms kunna förklara dess avkastning i denna studie. 

6.4 Skillnader i antal värdepapper 

Ytterligare en faktor som kan bidra till studiens resultat är det faktum att minst 16 stycken olika 

värdepapper måste ingå i en svensk aktiefond (SFS, 2004:46). Investmentbolag och SIXPRX 

omfattas inte av något sådant krav. Skillnaden skulle kunna medföra fördel för ett 

investmentbolag och SIXPRX jämfört med en aktivt förvaltad aktiefond i och med att kapital 

kan fokuseras och allokeras på de sätt som bedöms vara mest effektiva. Lagen medför å andra 

sidan att sannolikheten att en aktiefond förblir väldiversifierad är större än hos det generella 
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investmentbolaget. Eftersom denna studie dock kombinerar flera investmentbolag till en 

portfölj samt att den passivt förvaltade aktiefondportföljen approximeras med SIXPRX, antas 

diversifieringsgraderna hos alla tre tillgångar vara höga. 

6.5 Metodvalens inverkan på resultatet 

Studiens resultat vid jämförelse av investmentbolagsportföljen med SIXPRX skulle kunna 

förklaras med avseende på metodval. Kritik av bland andra Roll (1977) menar att CAPM 

(tillika Alfa) är bristfällig därför att det benchmark som används som substitut för marknaden 

inte är representativt för marknaden. SIXPRX är ett brett börsindex men speglar inte alla 

tillgångar som går att investera i vilket medför att generella slutsatser om att investmentbolags-

portföljen presterar bättre än svensk marknadsutveckling i denna studie inte med säkerhet går 

att dra. Därutöver är SIXPRX trots sina viktningsregler ett marknadsviktat index, vilket skulle 

kunna medföra att diversifieringsgraden är lägre hos SIXPRX än hos investmentbolags-

portföljen och den aktivt förvaltade aktiefondportföljen, eftersom de senare likaviktas på 

dagsbasis. 

 

Vid jämförelse av investmentbolagsportföljen med den aktivt förvaltade aktiefondportföljen så 

skulle fondurvalet kunna påverka resultatet. Enligt flera tidigare studier av bland andra Treynor 

(1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968; 1969) presterar aktiefonder generellt sett i likhet med 

index, där den totala prestationen justerad för fondavgiften är något sämre än index. Denna 

studie illustrerar i likhet med tidigare studier riskjusterade avkastningar hos aktiefondportföljen 

som på längre sikt är lägre än SIXPRX. Vad som dock initialt förefaller märkligt är att 

skillnaderna är större än väntat. Vid en jämförelse med Fondbolagens förenings (2017c) index 

över Sverigefonder och SIXPRX så är emellertid den aritmetiska avkastningen 158,4 

respektive 228,2 procent under perioden 2001-07-02  2016-06-30. Denna studies 

avkastningar under samma period är 166,3 respektive 228,2 procent för den aktivt förvaltade 

aktiefondportföljen och SIXPRX. Det innebär att denna studies beräknade avkastning är något 

positivt skev till fördel för den aktivt förvaltade aktiefondportföljen. Orsaken skulle kunna ha 

sitt ursprung i att denna studies aktivt förvaltade aktiefondportföljs prestation inte motsvarar 

den sanna populationens prestation. Se avsnitt 3.1.2 och 3.1.3 för information om hur valet av 

aktiefonder till portföljen går till. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att fastställa om ägande av investmentbolag är en bättre sparform 

än ägande av aktiefonder. Begreppet ”aktiefonder” delas upp i två olika typer av aktiefonder, 

aktivt förvaltade och passivt förvaltade aktiefonder. Studien är avgränsad till att omfatta 

svenska investmentbolag och aktivt förvaltade Sverigefonder, det vill säga aktivt förvaltade 

aktiefonder med minst 80 procent av fondförmögenheten allokerad till svenskregistrerade 

aktier. Utvecklingen hos de passivt förvaltade aktiefonderna approximeras till SIXPRX, ett 

index över Stockholmsbörsens utveckling inklusive utdelningar, med samma viktnings-

begränsningar som svenskregistrerade aktiefonder. Hypoteserna operationaliseras med 

(Jensens) Alfa och Sharpekvot, där positiva Alfa innebär att investmentbolagsportföljen 

överavkastar gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen respektive SIXPRX. 

 

Test av Hypotes 1a: Investmentbolag är en bättre sparform än aktivt förvaltade aktiefonder. 

 

Studien accepterar denna hypotes för de 15- och 10-åriga investeringsperioderna. Alfa är 

positiva och statistiskt säkerställda på 1-procentig nivå på 15 års sikt och på 5-procentig nivå i 

fem utav sex undersökta tidsintervall på 10 års sikt, där den sista perioden är signifikant på 10-

procentsnivån. Inom alla berörda tidsintervall på 10 och 15 års sikt har investmentbolags-

portföljen även större Sharpekvoter än den aktivt förvaltade aktiefondportföljen. På 2 och 5 års 

sikt accepteras dock inte hypotesen. Studiens resultat indikerar att investmentbolagsportföljen 

är bättre än den aktivt förvaltade aktiefondportföljen under dessa perioder med mestadels 

positiva Alfa och större Sharpekvoter, men resultaten anses inte vara statistiskt säkerställda. 

 

Test av Hypotes 1b: Investmentbolag är en bättre sparform än passivt förvaltade aktiefonder. 

 

Studien accepterar denna hypotes för den 15-åriga investeringsperioden, där Alfa är positivt 

signifikant på 5-procentsnivån. Inga generella slutsatser kan dock dras på 2, 5 och 10 års sikt. 

Under dessa perioder indikerar resultaten att investmentbolagsportföljen är en bättre 

investeringsform än SIXPRX och därmed bättre än passivt förvaltade aktiefonder, med 

mestadels positiva Alfa och större Sharpekvoter, men resultaten anses inte vara statistiskt 

säkerställda. 
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8. Förslag till vidare forskning  

Ett förslag till vidare forskning är att utröna de faktorer som bidrar till investmentbolags-

portföljens generella överavkastning gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och 

SIXPRX. Olika orsaker kan vara möjliga, flera av dem presenterade i diskussionsavsnittet. Till 

exempel skulle investmentbolagens utökade eller minskade ägande i dotterbolagen innan eller 

efter dotterbolagens aktiekursförändringar vara av vikt att studera. På så sätt skulle graden av 

eventuell insiderinformation kunna mätas, som potentiellt används vid värdering av 

dotterbolagen. 

 

Enligt Markowitz (1952) bidrar hög korrelation mellan portföljtillgångar till att höja portföljens 

volatilitet. Utöver ovanstående förslag skulle det därför vara intressant att undersöka 

investmentbolagens diversifieringsgrad, för att på så sätt utröna vilka bolag som bidrar till 

högre riskjusterad avkastning och vilka som försämrar portföljprestationen. En förfinande 

studie som utesluter vissa bolag och inkluderar andra skulle bidra till praktisk 

investeringsstrategisk kunskap. 
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Bilaga 1  

Kod skriven i språket R för omiterering av fonddata till ett tvådimensionellt, bearbetningsbart 

format. Programmet som används är R-Studio. 

 

Kod för beräkning av Aritmetisk fondavkastning                    Kod för beräkning av Logaritmerad fondavkastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samman <- Sammans 

ticker <- 0  

ticker2 <- 0 

ticker3 <- 0 

for (i in 2:(nrow(Samman))){ 

  ticker2 <- ticker2 +1 

  if (i != 1 & Samman[i,3] != Samman[(i+1),3]){ 

    ticker3 <- ticker3 + 1 

    nam <- paste("",Samman[i-1,3],sep = " ") 

    d <- Samman[(i-(ticker2-1)):(i),] 

    if (ticker3 == 1){ 

      d <- Samman[(i-ticker2):(i),] 

      nam <- paste("Frame2")} 

    b <- -diff(d$NAV)/d$NAV[-1] 

    b[length(b)+1] <- 0 

    nam2 <- paste("NAVDiffRel",Samman[i-1,3], sep = "") 

    d$NAVLogRelDiff <- b 

    assign(nam,d) 

    if (ticker3 == 1){ 

      Frame2$Date <- as.Date(Frame2$Date)} 

    if (ticker3!=1){ 

      x <- data.frame(d$NAVLogRelDiff)#x  

<- cbind.data.frame(d$Date,d$NAVDiffRel) 

      x$Date <- as.Date(d$Date) 

      Frame2 <- dplyr::full_join(Frame2, x, by = "Date")} 

    ticker2 <- 0 

  } 

  if(i==(nrow(Samman)-1)){ 

    ticker3 <- ticker3 + 1 

    nam <- paste("",Samman[i-1,3],sep = " ") 

    d <- Samman[(i-(ticker2-1)):(i+1),] 

    b <- log(lag(d$NAV)/d$NAV) 

    b <- b[-1] 

    b[length(b)+1] <- 0 

    nam2 <- paste("NAVDiffRel",Samman[i-1,3], sep = "") 

    d$NAVLogRelDiff <- b 

    assign(nam,d) 

    x <- data.frame(d$NAVLogRelDiff)#x 

 <- cbind.data.frame(d$Date,d$NAVDiffRel) 

    x$Date <- as.Date(d$Date) 

    Frame2 <- dplyr::full_join(Frame2, x, by = "Date") 

  } 

} 

 

Samman <- Sammans 

ticker <- 0  

ticker2 <- 0 

ticker3 <- 0 

for (i in 2:(nrow(Samman))){ 

  ticker2 <- ticker2 +1 

  if (i != 1 & Samman[i,3] != Samman[(i+1),3]){ 

    ticker3 <- ticker3 + 1 

    nam <- paste("",Samman[i-1,3],sep = " ") 

    d <- Samman[(i-(ticker2-1)):(i),] 

    if (ticker3 == 1){ 

      d <- Samman[(i-ticker2):(i),] 

      nam <- paste("Frame2")} 

    b <- log(lag(d$NAV)/d$NAV) 

    b <- b[-1] 

    b[length(b)+1] <- 0 

    nam2 <- paste("NAVDiffRel",Samman[i-1,3], sep = "") 

    d$NAVLogRelDiff <- b 

    assign(nam,d) 

    if (ticker3 == 1){ 

      Frame2$Date <- as.Date(Frame2$Date)} 

    if (ticker3!=1){ 

        x <- data.frame(d$NAVLogRelDiff)#x <- 

cbind.data.frame(d$Date,d$NAVDiffRel) 

        x$Date <- as.Date(d$Date) 

        Frame2 <- dplyr::full_join(Frame2, x, by = "Date")} 

    ticker2 <- 0 

  } 

  if(i==(nrow(Samman)-1)){ 

    ticker3 <- ticker3 + 1 

    nam <- paste("",Samman[i-1,3],sep = " ") 

    d <- Samman[(i-(ticker2-1)):(i+1),] 

    b <- log(lag(d$NAV)/d$NAV) 

    b <- b[-1] 

    b[length(b)+1] <- 0 

    nam2 <- paste("NAVDiffRel",Samman[i-1,3], sep = "") 

    d$NAVLogRelDiff <- b 

    assign(nam,d) 

    x <- data.frame(d$NAVLogRelDiff)#x <- 

cbind.data.frame(d$Date,d$NAVDiffRel) 

    x$Date <- as.Date(d$Date) 

    Frame2 <- dplyr::full_join(Frame2, x, by = "Date") 

  } 

} 
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Bilaga 2 

Beskrivande statistik över graden av normalfördelning (överst investmentbolagsportfölj, 

mitten aktiefondportfölj, nederst SIXPRX) efter logaritmering av de tre undersökta 

tillgångarnas datamaterial. Slutligen diagram över skillnaden mellan logaritmisk och 

aritmetisk avkastning. 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 3 
Lista över de fonder som ingår i aktiefondportföljen. 

1 Aktie-AnsvarAktie-Ansvar Sverige A 

2 Aktieinvest FonderAktiespararna Direktavkastning 

3 Alfred BergAlfred Berg Hållbar Tillväxt A 

4 Alfred BergAlfred Berg Sverige Plus A 

5 Alfred BergAlfred Berg Sverige Plus C 

6 AMF FonderAMF Aktiefond Småbolag 

7 AMF FonderAMF Aktiefond Sverige 

8 Banco FonderBanco Etisk Sverige Pension 

9 Banco FonderBanco Human Pension 

10 Banco FonderBanco Samarit Pension 

11 C WorldWide Asset Management C WorldWide Sweden 

12 C WorldWide Asset Management C WorldWide Sweden Small Cap 

13 Carnegie Fonder ABCarnegie Småbolagsfond 

14 Carnegie Fonder ABCarnegie Sverige 

15 Carnegie Fonder ABHQ Verkstad ETF 

16 Case KapitalförvaltningSEF - Case Power Play A Accu 

17 Catella FondförvaltningCatella Småbolagsfond 

18 Catella FondförvaltningCatella Sv Aktiv Hållbarhet 

19 Catella FondförvaltningTeam Catella Tennisfond 

20 Cicero Fonder ABCicero Focus A 

21 Cicero Fonder ABCicero SRI Sverige 

22 CliensCliens Sverige A 

23 CliensCliens Sverige B 

24 CliensCliens Sverige C 

25 CliensCliens Sverige Fokus A 

26 Coeli FonderSelect Sverige 

27 Danske InvestSRI Sverige 

28 Danske InvestSverige 

29 Danske InvestSverige Fokus 

30 Didner & Gerge FonderDidner & Gerge Aktiefond Sv, 

31 Enter Fonder ABEnter Select 

32 Enter Fonder ABEnter Sverige 

33 Enter Fonder ABEnter Sverige Pro 

34 EvliEvli Sverige Select 

35 EvliEvli Sverige Småbolag 

36 EvliSverigefond 

37 Folksam Fond ABFolksams Aktiefond Sverige 

38 Folksam LO Fond ABFolksam LO Sverige 

39 Folksam LO Fond ABFolksam LO Västfonden 

40 Folksam TjänstemannafonderFolksams Tj,mannafond Sverige 

41 Förenade LivFörenade Liv Sverige 

42 GodFond i Sverige ABEldsjäl Sverigefond 

43 Granit FonderSmåbolag 

44 Granit FonderSverige 130/30 
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45 Gustavia FonderGustavia Sverige 

46 HandelsbankenAstraZeneca Allemansfond 

47 HandelsbankenBofond 

48 HandelsbankenRadiohjälpsfond 

49 HandelsbankenSvenska Småbolag 

50 HandelsbankenSverige Selektiv (A1) 

51 HandelsbankenSverige Selektiv (B1) 

52 HandelsbankenSverigefond 

53 Humle KapitalförvaltningHumle Småbolagsfond 

54 Indecap Fonder ABIndecap Guide Sverige -A- 

55 Lancelot Asset Management ABLancelot Avalon 

56 Lannebo Fonder ABLannebo Småbolag 

57 Lannebo Fonder ABLannebo Sverige 

58 Lannebo Fonder ABLannebo Sverige Flexibel 

59 Lannebo Fonder ABLannebo Sverige Plus 

60 Lannebo Fonder ABLannebo Utdelningsfond 

61 Lundmark & Co FondförvaltningAffärsvärldenfonden A 

62 LänsförsäkringarMega Sverige 

63 LänsförsäkringarSmåbolag Sverige 

64 LänsförsäkringarSmåbolag Sverige B 

65 LänsförsäkringarSverige Aktiv 

66 LänsförsäkringarSverige Aktiv B 

67 LänsförsäkringarVästernorrlandsfonden AB 

68 Monyx Fund SICAVSvenska Aktier 

69 NordeaAlfa 

70 NordeaInst Aktief Sverige icke-utd 

71 NordeaInst Aktief Sverige utd 

72 NordeaOlympiafond 

73 NordeaPortföljinvest Sverige 

74 NordeaPrivat Banking Svenska Portf 

75 NordeaPrivate Banking Sverige Plus 

76 NordeaSelekta Sverige 

77 NordeaSmåbolagsfond Sverige 

78 NordeaSwedish Stars icke-utd 

79 NordeaSwedish Stars utd 

80 NordeaSverigefond 

81 Nordic Equities Kapförv,Nordic Equities Sweden 

82 Norron SICAVNorron Active 

83 ODIN FonderODIN Sverige 

84 PriorNilssonPriorNilsson Sverige Aktiv A 

85 PSG CapitalPSG Micro Cap 

86 Scientia Fund ManagementInside Sweden 

87 SEBEthos Aktiefond Utd 

88 SEBSEB Hållbarhetsfond Sverige Lu 

89 SEBSEB PB Svensk Aktieportfölj 

90 SEBSEB Special Clients Sverige 

91 SEBSEB Stiftelse Sverige utd 
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92 SEBSEB Swedish Focus Fund SEK 

93 SEBSEB Swedish Value Fund 

94 SEBSEB Sverige Expanderad 

95 SEBSEB Sverige Småbolag 

96 SEBSEB Sverige Småbolag C/R 

97 SEBSEB Sverigefond 

98 SEBSEB Sverigefond C/R C 

99 SEBSKF Allemansfond 

100 Skandia Fonder ABSkandia Cancerfonden 

101 Skandia Fonder ABSkandia Småbolag Sverige 

102 Skandia Fonder ABSkandia Sverige 

103 Skandia Fonder ABSkandia Sverige Exponering 

104 Skandia LifeABN AMRO Sverige 

105 Solidar Fonder ABSolidar Fonder Sverige 

106 Solidar Fonder ABSystematiska Covered Call 

107 Spiltan Fonder ABSpiltan Aktiefond Dalarna 

108 Spiltan Fonder ABSpiltan Aktiefond Småland 

109 Spiltan Fonder ABSpiltan Aktiefond Stabil 

110 Spiltan Fonder ABSpiltan Aktiefond Sverige 

111 SPP Fonder SPP Aktiefond Sverige Aktiv 

112 Strand Kapitalförvaltning Strand Småbolagsfond 

113 SwedBank/RoburBanco Etisk Sverige Special 

114 SwedBank/RoburBanco Hjälp 

115 SwedBank/RoburBanco Ideell Miljö 

116 SwedBank/RoburBanco Kultur 

117 SwedBank/RoburBanco Samaritfond 

118 SwedBank/RoburBanco Svensk Miljö 

119 SwedBank/RoburBanco Sverige 

120 SwedBank/RoburRobur Ethica Miljö Sverige 

121 SwedBank/RoburRobur Ethica Sverige 

122 SwedBank/RoburRobur Exportfond 

123 SwedBank/RoburRobur Hockeyfond 

124 SwedBank/RoburRobur Småbolagsfond Sverige 

125 SwedBank/RoburRobur Sweden High Dividend 

126 SwedBank/RoburRobur Sverigefond 

127 SwedBank/RoburRobur Vasaloppsfond 

128 Xact Kapitalförvaltning ABXACT Svenska Småbolag 

129 ÅlandsbankenÅlandsbanken Sverige 

130 Öhman Fonder Öhman Sverige Koncis 

131 Öhman Fonder Öhman Sverige Koncis B 

132 Öhman FonderSmåbolagsfond A 

133 Öhman FonderSmåbolagsfond B 

134 Öhman FonderSweden Micro Cap 

135 Öhman FonderSverige Hållbar A 

136 Öhman FonderSverige Smart Beta 

137 Öhman FonderSverigefond 2 A 
 


