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Sammanfattning 

Tidigare forskning är inte enig om aktivt förvaltade fonder presterar bättre eller sämre 

än index. Då hänsyn inte tas till olika nivåer av aktivitet tycks de flesta studier visa att 

aktiv förvaltning är en förlustaffär för fondsparare. Vi introducerar ett nytt mått på 

aktivitet, aktivitetsgrad, som utgår från de åtgärder förvaltaren vidtar. Aktivitetsgraden 

definieras av mängden och storleken på förändringar i portföljsammansättningen som 

sker under ett kvartal. Vi undersöker aktivitetsgraden hos 22 svenska småbolagsfonder 

mellan 2008 och 2013 och finner att de flesta fonder har en låg aktivitetsgrad. Vi finner 

att aktivitetsgraden verkar negativt på prestation samt att aktivitetsgrad är bättre på att 

förutsäga prestation än Tracking Error. 

 

 

Nyckelord: Aktiv förvaltning, Aktivitetsgrad, Tracking Error, Active Share, 

Omsättningshastighet.   
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1 Inledning 

En aktivt förvaltad fond kan prestera över index endast genom att skilja sig från det. 

Förvaltarens uppgift är att finna instrument som kommer prestera bättre än index. 

Förvaltare antas av investerare ha större kunskap om marknaden och därmed kunna fatta 

bättre investeringsbeslut. Det råder ingen enighet om aktivt förvaltade fonder presterar 

bättre eller sämre än indexfonder men många studier tyder på att aktiva fonder i 

genomsnitt inte presterar bättre än passiva (se exempelvis, Jensen (1967), Elton et al 

(1993) och Malkiel (1995). Wermers (2000) finner dock att förvaltare som ofta köper 

och säljer väljer aktier som presterar bättre. Även Dahlquist et al (2000) och Engström 

(2004), som undersöker den svenska fondmarknaden, finner att aktivt förvaltade fonder 

presterar bättre än index. 

 

Aktivitet avser i dagligt tal att åtgärder vidtas (jämför engelskans action). Från denna 

allmänspråkliga definition utgår vår studie. I tidigare forskning och litteratur har 

aktivitet definierats och mätts på olika sätt. Vanliga mått på aktivitet är Tracking Error, 

och Active Share. Tracking Error är standardavvikelsen från index. Active Share är ett 

mått på hur stor andel av fondportföljen som skiljer sig från index sammansättning 

(Petajisto, 2013). Ytterligare ett mått på fonders aktivitet är omsättningshastighet, vilket 

utgår från köp och försäljningar och visar hur ofta portföljen omsätts (Brown & 

Vickers, 1963). Dessa tre mått beskriver olika aspekter av aktivitet och resulterar i olika 

värden beroende vilket mått som appliceras.  

 

Det aktivitetsmått vi introducerar är en utveckling av omsättningshastighet som baseras 

på de åtgärder som förvaltaren vidtar. Dessa åtgärder mäts genom de förändringar i 

portföljen som inte beror på relativa värdeförändringar i innehaven. Måttet utgår från 

antalet instrument i förhållande till portföljens storlek sett till antal instrument totalt, 

istället för innehavens värde. Därmed påverkar värdeförändringar inte måttet, utan 

endast sådan ombalansering av portföljen som förvaltaren råder över. Det gör måttet 

mer överensstämmande med en allmänspråklig definition av aktivitet. Syftet med vår 

utredning är att skapa en bättre förståelse för sambandet mellan aktiviteten i 

fondförvaltares portföljsammansättning och deras prestation genom att vidareutveckla 

aktivitetsmåttet. 
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Som grund för aktivt förvaltade fonder ligger en föreställning att en förvaltare kan 

prestera bättre än marknadsgenomsnittet genom att utnyttja att aktier är över- eller 

undervärderade. På en effektiv marknad återspeglas all information i priset, vilket gör 

att aktier alltid är ”rätt” värderade. På en effektiv marknad skulle en ökad aktivitet 

således leda till sämre prestation eftersom fler förändringar av en portfölj skulle leda till 

högre transaktionskostnader men inte bättre prestation. 

 

Tidigare forskning tyder på att småbolagsfonder är mer aktiva än andra fondkategorier 

(Cremers och Petajisto, 2009). Vi undersöker 22 svenska värdepappersfonder som 

investerar i små- och medelstora bolag. Det jämförelseindex vi använder är det som 

Morningstar använder för dessa aktier, MSCI Sweden Small Cap. Undersökningen är 

gjord för femårsperioden mellan år 2008 och år 2013.  

 

Sambandet mellan aktivitet och prestation undersöks genom regressionsanalyser. För att 

utvärdera hur väl vårt mått förklarar prestation i förhållande till andra mått undersöker 

vi även Tracking Error. Våra resultat visar att det finns ett negativt samband mellan 

graden av aktivitet och prestation. Det mått vi presenterar är bättre på att förutsäga 

framtida prestation än Tracking Error. Det finns även ett visst samband mellan Tracking 

Error och vårt mått. 

 

Uppsatsen består av fem delar. I del två beskrivs teorin om fonders prestation och 

aktivitet, tidigare aktivitetsmått samt hur vi definierar vårt mått. I del tre diskuteras vår 

metod angående dataurval av bland annat fonder och index. Vi presenterar sedan 

empirin i del fyra med en tillhörande analys. Avslutningsvis följer en slutsats och 

förslag till vidare forskning i del fem.  
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2 Prestation och aktivitet 

Avsnittet inleds med att beskriva tidigare forskning kring fonders prestation samt 

existerande mått på aktivitetsnivå. Avslutningsvis introduceras vårt aktivitetsmått.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Marknaden antas ofta vara effektiv. Med detta avses att aktier inte kan vara över- eller 

undervärderade, utan att all information om aktien återspeglas i priset. Detta innebär att 

det är omöjligt att slå marknaden i längden, eftersom en upp- eller nedgång i en aktie 

redan är inräknad i priset. 

 

Det kanske mest inflytelserika arbetet om den effektiva marknadshypotesen är 

”Efficient Market Hypothesis: A Review of Theory and Empirical Work” av Eugene 

Fama (1970). Fama (1970) presenterar tre olika nivåer av effektiv marknad: 

1) Svag form (weak form): Den svaga formen av effektivitet innebär att alla 

historiska priser på aktier är fritt tillgängliga för samtliga aktörer. Detta 

innebär att analyser av en akties historiska utveckling inte kan bidra till en 

analys av dess framtida utveckling. Eftersom informationen finns tillgänglig 

för samtliga aktörer har marknaden redan anpassat priset efter den förväntade 

utvecklingen. 

2) Halvstark form (semi-strong form). I en halvstark form av effektiv marknad 

är, förutom de historiska priserna, all officiell information fritt tillgänglig för 

samtliga aktörer. I detta inkluderas information från bokslut, kommunikéer 

och så vidare. I en sådan form av effektiv marknad försvinner även 

möjligheten till fundamental analys på samma sätt som möjligheten till 

teknisk analys omintetgjordes vid den svaga formen: eftersom hela 

marknaden har tillgång till informationen, anpassas priserna omedelbart. 

3) Stark form (strong form). I den starka formen finns all information 

tillgänglig. Det finns ingen person eller grupp som har monopol på 

information. Med andra ord är även insiderinformation fritt tillgänglig.  

Fama (1970) påpekar att hypotesen, att all information till fullo återspeglas i priset, är 

en extrem hypotes som inte rimligen kan antas vara helt sann.  

 

Om det inte finns några transaktionskostnader, om all information är fritt tillgänglig för 

alla marknadsaktörer (och de tar del av den) och om alla gör samma analys utifrån 

denna information kommer all tillgänglig information naturligtvis återspeglas i 

marknadspriset. Fama (1970) kallar dessa villkor för tillräckliga men menar att de inte 

är nödvändiga, utan att det räcker att en stor del av marknadsaktörerna har tillgång till 

informationen och gör tillräckligt lika analyser. 
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Den effektiva marknadshypotesen har kritiserats. Förutom att den, som nämnts ovan, är 

en extrem hypotes från vilken verkligheten med naturlighet måste avvika från, 

förekommer vissa prismönster som avviker från vad som skulle förekomma på en 

effektiv marknad. Dessa anomalier är inte föremål för denna uppsats och kommer 

således inte närmre diskuteras. 

 

Det skall understrykas, att det på en effektiv marknad inte är möjligt för en investerare 

att konsekvent prestera bättre än marknadsgenomsnittet. Emellertid är det inte troligt att 

någon marknad är fullt effektiv. Ju mindre graden av effektivitet är, desto större blir 

möjligheten för investerare att överträffa marknaden. 

2.2 Aktiva fonders prestationer i förhållande till passiva fonder  

Många undersökningar har gjorts på huruvida aktivt förvaltade fonder genererar högre 

avkastning än index. Jensen (1967) undersöker förvaltares förmåga att optimera 

portföljens avkastning och finner att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt inte presterar 

bättre än passivt förvaltade fonder. Den genomsnittliga aktivt förvaltade aktiefonden 

presterar sämre än den genomsnittliga passivt förvaltade fonden även då prestationen 

mäts före förvaltningsavgift (Jensen, 1967).  

 

En studie med resultat som skiljer sig från Jensen (1967) är Ippolito (1989) som visar att 

aktivt förvaltade fonder genererar en högre avkastning än index. Brister i studien 

påpekas i Elton et al (1993). Där visas att valet av jämförelseindex var avgörande vilket 

resulterade i motsatt slutsats. Även Malkiel (1995) finner att aktivt förvaltade fonder 

presterar sämre än passivt förvaltade efter kostnader och förvaltningsavgifter. Wermers 

(2000) visar däremot att aktiv förvaltning kan vara lönsamt. De undersökta fonderna 

presterar mellan åren 1975 och 1994 bättre än marknadsindex med 1,3 procent per år. 

Wermers (2000) finner även att fonder med hög omsättningshastighet presterar bättre.  

 

Dahlquist et al (2000) finner på den svenska fondmarknaden att den aktivt förvaltade 

fonden presterar neutralt eller något bättre än index medan allemansfonder, obligations- 

och räntefonder presterar sämre. Engström (2004) undersöker värdet av aktiv 

förvaltning av portföljer och finner en positiv relation mellan värdeökning och 

aktiviteten av köp och försäljningar. Engström (2004) analyserar 112 svenska fonder 

under en femårsperiod från 1995 till 2000 och finner att de presterar bättre än index. 
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Förvaltarna i småbolagsfonderna lyckas välja värdeskapande aktier som bidrar till en 

generellt bättre prestation. Storbolagsfonderna presterar bättre tack vare förvaltarnas 

långsiktiga strategiska investeringsbeslut. 

 

Sammantaget tycks studierna tyda på att aktivt förvaltade fonder underpresterar i 

förhållande till respektive index, särskilt om hänsyn tas till de avgifter som är associerat 

med aktiv förvaltning. Forskningen är dock inte enig. De presenterade studierna tar inte 

hänsyn till olika nivåer av aktivitet, utan utgår från att fonder är antingen aktiva eller 

passiva. 

2.3 Olika grad av aktivitet 

Om marknaden är effektiv, är det rationellt att investera i en portfölj med så låg avgift 

som möjligt. Detta innebär i sin tur att aktiv förvaltning av fonder förutsätter en viss 

grad av ineffektivitet. Det som underförstått ligger till grund för föreställningen att aktiv 

förvaltning skulle löna sig är antagandet att en förvaltare bättre kan förutspå 

marknadens och de enskilda instrumentens utveckling bättre än genomsnittet. Med detta 

antagande är det då en rimlig följd att en ökad grad av aktivitet leder till bättre 

prestation. 

 

Begreppet aktivitet är centralt i vår undersökning. Detta avsnitt beskriver mått på 

aktivitet som angetts i tidigare forskning som, till skillnad från den forskning som 

presenterats i avsnitt 2.2 inte är binära, utan utgår från att fonder kan vara mer eller 

mindre aktiva. Begreppen och måtten tjänar som bakgrund till det nya mått vi 

presenterar i avsnitt 2.8. 

2.4 Tracking Error 

Tracking Error är standardavvikelsen av skillnaden mellan fondens avkastning och 

index avkastning (Grinold och Kahn, 1999). Tracking Error är alltså den volatilitet i 

avkastning som inte kan förklaras av förändring i fondens jämförelseindex (Petajisto, 

2013). 

 

                                           

Formel 1, Tracking Error – Tracking Error är standardavvikelsen (Stdev) av skillnaden 

mellan fondens avkastning (Rfund,t) och jämförelseindexets avkastning (Rindex,t). 
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Ett högt Tracking Error innebär inte bättre prestation, utan endast en större avvikelse 

från index. Lågt Tracking Error innebär att fonden presterar jämnt i förhållande till 

index (Cremers och Petajisto, 2009). Tracking Error mäts vanligen över två eller tre år.
1
 

2.5 Active Share 

Active Share är ett mått som visar hur stor andel av portföljen som skiljer sig från 

jämförelseindexets sammansättning (Cremers och Petajisto, 2009). En portföljs innehav 

kan delas upp i en del som följer index sammansättning och en del som består av 

innehav som förvaltaren aktivt har placerat. Active Share är storleken på den aktivt 

placerade andelen (Cremers och Petajisto, 2009). En Active Share som är under 50 

procent innebär med nödvändighet att förvaltaren investerar i instrument som inte 

förväntas slå index. Att på detta sätt medvetet sänka prestationen för att minska risken 

och bli mer indexnära kallas i Cremers och Petajisto (2009) för Closet Indexing. 

2.6 Omsättningshastighet 

Portföljens omsättningshastighet beräknas vanligen som den summa som är lägst av 

summan av köpta eller sålda finansiella instrument dividerat med den genomsnittliga 

fondförmögenheten under perioden. Omsättningshastighet tyder på aktivitet hos 

förvaltaren men mäter inte någon värdeskapande aktivitet, utan endast själva 

handlandet. Inflöden och utflöden av kapital kan generera en högre 

omsättningshastighet men säger mer om investerarnas aktivitetsnivå än förvaltarens.  

 

Aktiv förvaltning av en portfölj är en följd av behovet att investera i nytt kapital som 

skapats av försäljning av tillgångar eller förvaltarens beslut att ändra portföljens 

sammansättning. Brown och Vickers (1963) försöker finna medvetna ombalanseringar i 

portföljen. De presenterar två olika mått för fonders omsättningshastighet. Det första 

måttet beräknas som det lägsta av summan av köp och försäljningar. Detta är det mått 

som vanligen avses med omsättningshastighet och är det som skall rapporteras i 

fondbolagens förvaltningsberättelse (FFFS 2013:09 31 kap 51 §). 

PTR = 
 

          
 

Formel 2, Omsättningshastighet enligt Brown och Vickers (1963) – 

Omsättningshastigheten (PTR) är lika med det minsta av totalt antal köp och försäljningar 

(X) dividerat med fondens totala värde under perioden i genomsnitt, vilket beräknas som 

                                                
1
 Till exempel använder Morningstar en treårsperiod medan Handelsbanken använder en tvåårsperiod. 
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summan av värdet vid periodens början (V1) och värdet vid periodens slut (V2) dividerat 

med två. 

Det andra måttet avser att kompensera för in- och utflöden av kapital, för att mäta 

endast förändringar av fondens sammansättning. 

    
             

      
  

Formel 3, Omsättningshastighet enligt Brown och Vickers (1963) – 

Omsättningshastigheten (PTR) är lika med summan av värdet av alla köp (P) och alla 

försäljningar (S) minus inflöden (I) och utflöden (O) av kapital som beror på att antalet 

investerare ökar eller minskar. K är den del av utflödet som finansieras av inflöde. Detta 

divideras med summan av fondens totala värde vid periodens början (V1) och värdet vid 

periodens slut (V2). 

Brown och Vickers (1963) finner att förändring i portföljens omsättningshastighet inte 

är associerat med förändringen i portföljens prestation. En högre omsättningshastighet i 

portföljen leder varken till högre eller lägre prestation. Denna slutsats dras även då det 

mått som kompenserar för in- och utflöden av kapital (se formel 3) används.  

2.7 Behovet av ett modifierat mått 

Till skillnad från tidigare forskning använder vi en mer intuitiv definition av aktivitet 

som stämmer bättre överens med ordets allmänspråkliga betydelse. Enligt detta synsätt 

definieras aktivitet av faktiska åtgärder som förvaltaren vidtar i förvaltandet av fonden. 

Det som i Brown och Vickers (1963) benämns som ”transactions for portfolio changes”. 

 

Till skillnad från den binära definitionen, där en fond antingen är aktiv eller passiv, tar 

Tracking Error hänsyn till att fonder är olika aktiva. Måttet är dock helt beroende av 

index och fondens relativa prestation och visar inte hur många och hur ingripande 

åtgärder förvaltaren vidtar. Omsättningshastighet enligt de definitioner som görs i 

Brown & Vickers (1963) är då ett bättre mått, eftersom de dels är helt oberoende av 

index uppbyggnad och dels kompenserar för sådan handel som beror på in- eller utflöde 

av kapital från investerare. Omsättningshastighet tar inte hänsyn till att innehaven 

inbördes ändrar värde. Om ett innehav ökar eller minskar i värde, kommer det påverka 

omsättningshastigheten även om ingen handel sker. 

 

Active Share påverkas inte av in- och utflöden av kapital. En förändring i Active Share 

beror antingen på ett aktivt beslut från förvaltaren, eller på att instrument i antingen den 
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aktiva eller passiva delen ökar eller minskar i värde och därmed utgör större eller 

mindre del av portföljens totala värde. Active Share har två begränsningar som gör att 

det inte mäter aktivitet i dess allmänspråkliga betydelse. För det första omfattas bara 

sådana aktiva val som leder till att förhållandet mellan aktivt förvaltade instrument och 

instrument vars sammansättning motsvarar index ändras. Förändringar inom den aktiva 

delen syns inte i Active Share. Den andra begränsningen är att inte bara aktiva val mäts, 

utan även värdeförändringar i instrumenten som beror på förändringar på marknaden. 

2.8 Ett nytt mått på aktivitet 

Vi introducerar ett nytt mått, aktivitetsgraden (AG), som inte tar hänsyn till 

instrumentens värde, utan istället utgår från antalet instrument. På så sätt kan förändring 

i sammansättningen mätas utan att påverkas av att innehavens relativa värde förändras. 

För att måttet inte ska påverkas av in- eller utflöde av kapital som beror på variationer i 

antalet investerare, mäts innehavens relativa storlek, det vill säga andelen instrument av 

det totala antalet dividerat på det totala antalet instrument i fonden. Om ett in- eller 

utflöde av kapital fördelas jämnt över fonden kommer aktivitetsgraden inte påverkas, 

om förvaltaren däremot väljer att exempelvis använda ett inflöde av kapital för att öka 

ett visst innehav kommer aktivitetsgraden påverkas. Denna påverkan är önskad, 

eftersom det får ses som ett aktivt val att förändra portföljen, oavsett varifrån kapitalet 

kommer. AG kan sägas vara en utveckling av den definition av omsättningshastighet 

som Brown och Vickers (1963) använder. AG skiljer sig i det att någon kompensation 

för in- och utflöde av kapital inte behöver göras. Tvärtom utgår vi från att in- och 

utflöde av kapital kan användas av förvaltaren för att förändra sammansättningen 

genom att styra var kapitalet investeras eller tas ifrån. 

  

För att mäta förändringen används summan av differensen mellan den andel som varje 

innehav utgör mellan ett kvartal och det nästkommande. Eftersom en förändring är lika 

stor oavsett om den är positiv eller negativ används absolutbeloppet av denna differens. 

Varje förändring i ett innehav kommer påverka den relativa storleken av alla andra 

innehav med lika mycket, vilket innebär att AG = 0 betyder att fonden inte har 

förändrats alls och AG = 2 innebär att hela portföljen bytts ut. 
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Formel 4 - Aktivitetsmått – Måttet på förändring i portföljens sammansättning, AG består 

av absolutbelopp, vilket i denna formel framgår av att kvadratroten ur den kvadrerade 

differensen summeras. Absolutbeloppet för differensen mellan varje innehavs (I) andel av 

fondens totala antal innehav en viss tidsperiod (Tq) och samma innehavs andel av det totala 

antalet innehav vid nästa tidsperiod (Iq+1/Tq+1) summeras och detta utgör AG för en 

observation. En observation är en fond en viss tidsperiod. 

För vår definition är fondens sammansättning i förhållande till index irrelevant. En mer 

indexnära fond kan ha ett högre AG än en fond som är helt skild från index.  

 

Det kan argumenteras att det är ett aktivt beslut av förvaltaren att inte göra någon 

förändring i fonden. Sådana val inkluderas inte i vårt mått, utan endast aktiva val att 

göra en förändring. Fler aktiva val att inte förändra innebär dock troligen i motsvarande 

utsträckning fler aktiva val att göra förändringar. 

 

Kortsiktiga innehav, som korta obligationer, kommer öka aktivitetsnivån utan att något 

aktivt val sker, eftersom de löper ut. Förvaltaren har visserligen gjort ett aktivt val att 

köpa dem, men inte nödvändigtvis att sälja dem, varför sådana innehav räknas dubbelt; 

både som inköp och som försäljning, trots att endast inköp skett. Vi har inte haft 

möjlighet att kompensera för detta eller sortera bort dessa innehav. 
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3 Data  

De fonder som vi undersöker är aktivt förvaltade värdepappersfonder som till största del 

investerar i svenska företag och har svenska investerare som huvudsaklig marknad. 

Valet av studieobjekt grundar sig i närheten till marknaden och tillgången till relevant 

data. För att få ett mått som i så liten grad som möjligt påverkas av yttre faktorer 

undersöker vi aktivt förvaltade värdepappersfonder som agerar på samma marknad. Det 

som undersöks är svenska småbolagsfonder som uppgår till 22 stycken (se appendix 1 

för lista). Urvalet består av de fonder som ingår i Morningstars fondkategori ”Sverige, 

små-/medelstora fondbolag”.  

 

Tidsperioden som behandlas är fem år mellan 2008-2013. Data utgörs av fonder som 

ingår i kategorin idag varför ett survivorship bias uppkommer, dels för att vissa fonder 

som ingick i kategorin vid periodens början kan ha lagts ned och dels för att alla de 

fonder som ingår idag inte fanns för fem år sedan. Nio fonder fanns andra kvartalet 

2008, vilket är så långt tillbaka vår data sträcker sig. För det senaste kvartalet; kvartal 

tre år 2013, består data av 22 fonder. Vissa fonder i kategorin saknas för att de saknas i 

Datastream.  

3.1 Data för index och fonders prestation 

För att inte eventuella utdelningar skall påverka resultatet används Total Return Index 

(RI). RI är ett hypotetiskt mått där utdelningar återinvesteras i fonden. Från RI 

subtraheras index prestation för samma tid. 

 

            
         

   
     

       

  
     

Formel 5, Prestationsmått - Prestationen är skillnaden i Total Return Index (RI) för fonden 

från ett kvartal till nästa i procent, minus index (I) prestation under samma period i procent. 

Förändringen i Total Return Index (RI) mäts utifrån respektive kurs samma dag som 

kvartalsrapporterna är daterade eller närmast förekommande vardag. Fondernas RI 

hämtas från Datastream. Det index som används vid prestationsutvärderingen är det 

jämförelseindex som Morningstar använder för den undersökta kategorin, MSCI 

Sweden Small Cap. Data för index för samma datum som kvartalsrapporterna hämtas 

från MSCI:s hemsida. 
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Det kan antas att de undersökta fonderna har olika grad av risk, varför ett riskjusterat 

mått eventuellt borde ha använts. Brown och Vickers (1963), vars mått på 

omsättningshastighet AG kan sägas vara en utveckling av, använder inte ett riskjusterat 

mått på prestation. Detta beror dock troligen på att riskjusterade mått inte användes i 

någon större utsträckning vid undersökningens genomförande. Jensen’s Alpha 

presenterades exempelvis 1967 och Sharpe Ratio 1966. Med ett riskjusterat mått är det 

möjligt att prestationsvärden i denna undersökning blivit jämnare. Detta hade möjligen 

lett till att regressionerna fått högre förklaringsgrad. 

3.2 Data för portföljsammansättning 

För att undersöka hur innehaven i respektive fond förändrats över den undersökta 

tidsperioden, använder vi sammanställningar av kvartalsrapporter som inhämtas från 

Finansinspektionen. Då fonderna rapporterar innehav kvartalsvis är observationerna 

kvartalsvisa. 

 

Värdepappersfonder ställs i kontrast till specialfonder, vilka regleras annorlunda. Bland 

annat omfattas de inte ett krav att endast göra placeringar i likvida tillgångar. Andra 

tillgångar än värdepapper är omöjligt att mäta med AG. Specialfonder omfattas inte 

heller av den rapporteringsskyldighet som gäller för värdepappersfonder, varför 

information om deras innehav är svår att finna. Av dessa skäl har undersökningen 

avgränsats till att omfatta endast värdepappersfonder. 

3.3 Regressionsanalys  

För att undersöka sambandet mellan AG och prestation används enkel linjär regression 

enligt minstakvadratmetoden. Regressionsanalyserna visar om och hur mycket av 

prestationen som kan förklaras av AG, samt om sambandet är positivt eller negativt. AG 

är således regressionens oberoende variabel och prestationen dess beroende variabel. 

 

En observation är AG för en fond ett kvartal och prestation för samma fond för en viss 

tid framåt. De tidsperioder som undersöks är varje kvartal de första åtta kvartalen och 

varje år med en regression för varje tidsperiod. För regressionen för kvartal Q + 1 är 

således AG för kvartal Q den oberoende variabeln och prestationen ett kvartal senare  

(Q + 1) den beroende. Eftersom varje fond återkommer flera kvartal, kan varje fond 

utgöra upp till 21 observationer (varje kvartal från det andra 2008 till det tredje 2013).  
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En regression genomförs för varje kvartal de första två åren och därefter varje år. 

Eftersom prestationen ett och två år framåt motsvaras av prestationen 4 respektive 8 

kvartal framåt genomförs totalt 11 regressioner. 

 

Regressionsanalyser genomförs även för Tracking Error och prestation. Tracking Error 

beräknas för varje fond varje kvartal baserat på de senaste fyra respektive åtta kvartalen. 

Varje sådan Tracking Error utgör det oberoende värdet i regressioner med samma 

prestationsdata som i regressionerna för AG och prestation. Samma data används, varför 

Tracking Error för de första fyra respektive åtta kvartalen saknas.  
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4 Resultat och analys 

Eftersom AG är ett nytt mått, inleds detta avsnitt med en kort presentation av den 

spridning av AG som observerats. Vidare undersöks nyttan med måttet, det vill säga i 

vilken utsträckning det som mäts relaterar till fonders prestation. För att kontrollera de 

resultat som undersökningen visar, grupperas observationerna efter aktivitetsnivå. 

Slutligen görs en jämförelse med Tracking Error för att se dels huruvida AG mäter 

samma sak som Tracking Error och vilket mått som bäst kan förklara framtida 

prestation. 

4.1 Aktivitetsgrad 

Minsta möjliga AG är 0 och högsta möjliga är 2, spridningen där emellan är emellertid 

mycket ojämn med övervikt på lägre värden. Diagram 1 visar hur den kumulativa 

fördelningen av olika värden på AG ser ut. Av 298 observationer har endast 15 (5,03 

procent) ett AG som är över eller lika med 1. Vidare är 91 procent lika med eller under 

0.7; 83 procent lika med eller under 0.5; 59 procent lika med eller under 0.3 och 35 

procent lika med eller under 0.2. Den största gruppen är de observationer som har ett 

AG mellan 0.2 och 0.3 (24.47 procent av alla observationer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 – Kumulativ fördelning av AG, diagrammet visar hur stor andel i procent av 

observationerna som ligger under ett visst AG. 

Tabell 1 nedan visar genomsnittligt AG och den kumulativa fördelningen för fem år. 

Sett över olika tidsperioder tycks trenden vara minskande AG. Förutom år 3 har varje år 
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ett lägre genomsnittligt AG än året innan. Det värde under vilket 90 procent av 

uppmätta AG ligger sjunker för varje år. Även det värde under vilket hälften av 

observationerna ligger sjunker varje år till och med år 3. Mellan åren 3 och 5 är AG = 

0.2 det värde som omfattar minst hälften av observationerna. Andelen som ligger under 

0.2 ökar dock under denna period från 30 till 42 procent, vilket innebär att andelen 

observationer med AG under 0.2 ökar dessa år. 

 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

≤ 90% 1.1 (86%) 0.9 (90%) 0.8 (89%) 0.5 (88%) 0.4 (86%) 

≤ 50 % 0.4 (48%) 0.3 (47%) 0.2 (30%) 0.2 (40%) 0.2 (42%) 

Genomsnittligt 

AG 

0.577 0.437 0.445 0.278 0.260 

Tabell 1 – Tabell över kumulativ fördelning och genomsnittligt AG, tabellen visar i första 

och andra raden vilket AG som fordras för att täcka färre än 90 % respektive 50 % av 

observationerna ett visst år samt inom parantes hur många procent av observationerna som 

har detta AG eller lägre. Nedersta raden visar genomsnittligt AG för en viss tidsperiod. Ett 

år i tabellen är fyra kvartal, år 1 inleds andra kvartalet 2008. 

En möjlig förklaring till trenden med minskande AG är att mätningen börjar i mars 

2008, under pågående finanskris. Det är möjligt att förvaltare på grund av finanskrisen 

blivit mer försiktiga med att göra förändringar. Detta skulle implicera ett negativt 

samband mellan riskaversion och AG.  

 

En annan möjlig förklaring är att de flesta undersökningarna tycks tyda på att 

indexfonder presterar bättre än aktivt förvaltade fonder, vilket kan ha påverkat de aktiva 

förvaltarna att, medvetet eller omedvetet, mer försöka efterlikna passiva fonder och att 

detta i sin tur lett till färre förändringar.  

 

Ett samband mellan AG och hur indexnära fonden är synes tänkbart. Indexfonder har 

naturligtvis ett mycket lågt AG, de enda förändringarna som sker i en ren indexfond är 

då index sammansättning förändras. Det är rimligt att anta att även sådana indexfonder 

som har viss Active Share har ett lågt AG, eftersom aktivitet endast rör en liten del av 

portföljen. 
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4.2 Prestation och aktivitetsgrad 

Eftersom en portfölj genom en förändring får en annorlunda sammansättning kommer 

den prestera antingen bättre eller sämre jämfört med vad den gjort om förändringen inte 

gjorts. Att förändringar påverkar prestationen åt något håll innebär inte att de 

konsekvent påverkar åt ena eller andra hållet. Detta kapitel avser visa det samband som 

tycks finnas mellan AG och prestation. 

 

Tabell 2 visar resultat av regressionsanalyser där AG ett visst kvartal är den oberoende 

variabeln och prestationen över 1 – 8 kvartal framåt är den beroende. Högst 

förklaringsgrad nås i regressionen för sju kvartal framåt. R
2
 varierar mellan 0.41 och 

5.72 procent. Detta innebär att mellan 0.41 och 5.72 procent av fondernas prestation i 

förhållande till index förklaras av AG. Något samband mellan tid och förklaringsvärde 

tycks inte finnas, utan förklaringsvärdet varierar från kvartal till kvartal. 

Förklaringsgraden kan tyckas låg men det finns ett otal faktorer som påverkar en fonds 

prestation. Om AG, det vill säga graden av de förändringar som görs, ensamt kan 

förklara upp till 5.72 procent får förklaringsgraden i detta sammanhang snarast ses som 

hög. 

 

Ett uppseendeväckande resultat är att sambandet mellan AG och prestation är negativt; 

ju större förändringar som vidtas i portföljen, desto sämre blir prestationen. Det synes 

kontraintuitivt att ju mer förvaltaren bearbetar portföljen, desto sämre går det. Detta kan 

ha olika förklaringar, som inte utesluter varandra.  

 

Tidigare forskning visar att aktivt förvaltade fonder i genomsnitt presterar sämre än 

indexfonder varför resultaten inte är oväntade. Framför allt finns det två möjliga 

förklaringar till ett negativt samband mellan aktivitet och prestation. Den första 

förklaringen är att marknaden är effektiv och förvaltare i genomsnitt således inte kan 

välja ut de instrument som kommer prestera över index, det vill säga att deras val inte är 

bättre än slumpmässiga val. Den andra förklaringen är att transaktionskostnader förtar 

effekten av förändringarna som leder till bättre prestation. Troligen medverkar båda 

dessa förklaringar till att en ökad aktivitetsgrad leder till sämre prestation. I denna 

undersökning är förvaltningsavgifter medräknade i prestationen. Dessa påverkar inte 
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förhållandet mellan prestation och AG, eftersom förvaltningsavgiften är oberoende av 

transaktioner.
2
  

 

Som framgår av tabell 2 nedan är riktningskoefficienten konsekvent negativ och 

varierar mellan -0.1428 och -0.0230 (sett endast till regressioner som är signifikanta på 

95 %-nivå varierar koefficienten mellan -0.1428 och -0.0317). 

 

Regressionernas p-värden visar signifikans på 95 %-nivå för alla perioder förutom fem 

kvartal framåt (Q+5) då signifikansnivån istället är mycket låg. Denna period har även 

lägst förklaringsvärde och den riktningskoefficient som är närmast noll. 

 

 Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 Q + 5 Q + 6 Q + 7 Q + 8 

β -0.0317 -0.0601 -0.0787 -0.0547 -0.0230 -0.0804 -0.1428 -0.1398 

R
2
 1.83% 3.99% 4.57% 2.07% 0.41% 2.83% 5.72% 4.76% 

P 0.0193 0.0003 0.0002 0.0283 0.3552 0.0200 0.0016 0.0070 

Obs. 298 276 254 232 212 191 171 152 

Tabell 2-  Jämförelser kvartalsvis. Tabellen visar riktningskoefficienten β och 

förklaringsgraden R
2
 vid regressionsanalys av fonders AG för ett kvartal och prestation 1 – 

8 kvartal framåt. Sista raden visar antalet observationer. 

Tabell 3 gör samma jämförelse som tabell 2, men visar istället prestationerna ett till fem 

år efter det att AG uppmätts. De negativa samband som visas i tabell 2 kommer även till 

uttryck i tabell 3. År Y + 5 visar positivt samband, men varken Y + 5 eller Y + 4 är 

signifikanta på 95 %- eller 90 %-nivå. Detta beror troligen på det låga antalet 

observationer. 

 

Av de signifikanta regressioner som visas i tabell 3 (Y + 1 till Y + 3) kan även utläsas 

att förklaringsgraden ökar med tid. Detta skulle kunna innebära att AG har större 

påverkan på prestation på längre sikt i förhållande till andra faktorer som påverkar 

prestationen. Att dra några säkra slutsatser av endast tre år är emellertid naturligtvis inte 

möjligt. 

 

 

                                                
2
 Det är visserligen inte omöjligt att en högre avgift leder till högre AG, eller vice versa, genom till 

exempel psykologiska incitament till ökad handel vid prestationsbaserade avgifter. Det synes emellertid 

otroligt att sådana effekter skulle vara så stora att de är av relevans för denna undersökning. 
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 Y + 1 Y + 2  Y + 3 Y + 4 Y + 5 

β -0.0547 -0.1398 -0.2257 -0.2763 0.1244 

R
2
 2.07 % 4.76 % 11.47 % 6.33 % 12.1 % 

P 0.0283 0.0070 0.0019 0.1224 0.2230 

Obs. 232 152 82 39 14 

Tabell 3 -  Jämförelser årsvis. Tabellen visar riktningskoefficienten β och 

förklaringsgraden R
2
 vid regressionsanalys av fonders AG för ett kvartal och prestation 1 – 

5 år framåt. Antalet observationer minskar med tid. Y + 1 och Y+2 motsvaras av Q + 4 

respektive Q + 8 i tabell 2. 

Den genomsnittliga förklaringsgraden för alla regressioner som är signifikanta på 95 %-

nivå är 4.66 procent. Alla signifikanta regressioner har negativ lutning. 

4.2.1 Heteroskedasticitet 

Sambandsdiagrammen för de regressioner som analyserats i avsnitt 4.2 ovan återfinns i 

appendix 2. Dessa antyder att spridningen eventuellt ökar med ökande prestation, vilket 

skulle innebära att heteroskedasticitet föreligger. Vi har genomfört Breusch-Pagan-test 

på regressionerna och funnit att även dessa visar att heteroskedasticitet föreligger i 

samtliga regressioner. 

 

Vi har använt enkla linjära regressioner med AG som ensamt förklarande variabel. Att 

AG inte ensamt kan förklara en fonds prestation synes rimligt och detta återspeglas även 

i att förklaringsgraden endast är ett fåtal procent. Regressionerna är alltså omitted 

variable biased varför heteroskedasticitet är att vänta i dessa regressioner. Vid en 

utveckling av denna undersökning kunde så många faktorer som möjligt räknas in i en 

multipel regressionsanalys. 

 

4.3 Gruppering och genomsnittlig prestation 

För att kontrollera de resultat som presenterats i kapitel 4.2 har samma observationer 

som i tabell 2 och 3 grupperats i tabell 4 och 5. Alla observationer med ett AG upp till 

0,25 utgör en grupp; observationer med ett AG på över 0,25 men under 0,5 en annan 

grupp och observationer med AG överstigande 0,5 ytterligare en grupp. Dessa gruppers 

genomsnittliga prestation i förhållande till index över olika tidsperioder presenteras. 
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Obs i 

grup

p 

Grupp Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 Q + 5 Q + 6 Q + 7 Q + 8 

149 AG ≤ 0,25 -0.60% -1.23% -2.54% -4.82% -7.36% -6.33% -6.48% -9.22% 

99 AG > 0,25 -2.42% -4.13% -5.85% -6.89% -10.75% -11.85% -14.20% -16.30% 

50 AG > 0,5 -3.32% -7.93% -11.43% -11.04% -11.01% -15.28% -22.80% -24.83% 

298 Obs/Q 298 276 254 232 212 191 171 152 

Tabell 4 – Genomsnittlig kvartalsprestation för grupper av observationer, tabellen visar 

genomsnittlig prestation efter 1 – 8 kvartal för observationer med AG över eller under 0.25 

respektive över 0.5. 

Förutom för perioden Y + 5 har de observationer med lägst AG presterat bäst och de 

med högst AG presterat sämst. Samma tendenser visas då grupperna formeras 

annorlunda och definieras utifrån de mest eller minst aktiva halvorna, tredjedelarna och 

fjärdedelarna. 

 

Grupp Y + 1 Y + 2 Y + 3 Y + 4 Y + 5 

AG ≤ 0,25 -4.82% -9.22% -17.20% -34.30% -17.90% 

0,5 ≥ AG > 0,25 -6.89% -16.30% -26.99% -45.76% 1.57% 

AG > 0,5 -11.04% -24.83% -41.57% -61.22% 6.97% 

Obs/Y 232 152 82 39 14 

Tabell 5 – Genomsnittlig årsprestation för grupper av observationer, tabellen visar 

genomsnittlig prestation efter 1 – 5 år för observationer med AG över eller under 0.25 

respektive över 0.5. 

Dessa grupperade data visar inte till vilken grad AG påverkar prestationen. De tyder 

dock på att högre AG följer en lägre prestation i förhållande till index och ett lägre AG 

följer en högre, vilket stöder de resultat som presenterats i 4.2. 

4.4 Jämförelse med Tracking Error 

Tabellerna 6 och 7 visar resultaten av regressioner med Tracking Error som beroende 

variabel och prestation som oberoende variabel. Tabell 6 visar Tracking Error beräknat 

på ett år tillbaka och tabell 7 visar Tracking Error beräknat på två år tillbaka. Endast 

resultat som är signifikanta på 95 %-nivå har presenterats.  

 

Tabell 6 visar negativ lutning för de första två kvartalen och positiv för 2 och 4 år 

framåt. Resultat som inte är signifikanta på 95 %-nivå har uteslutits ur tabellen. 
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Förklaringsgraden varierar mellan 2.5 och 26.57 procent, där det senare får ses som ett 

extremvärde där det mindre antalet observationer kan ha bidragit till överdrivna resultat.  

Regression med ettårig Tracking Error ger högre förklaringsgrad för det första kvartalet 

än regression med AG. För de andra perioderna, förutom Y+4, ger regression med AG 

högre förklaringsgrad.  

 

 q+1 q+2 Y+2 Y+4 

β -0.3540 -0.4152 1.5531 5.5089 

R
2
 3.70% 2.50% 4.39% 26.57% 

P 0.0033 0.0206 0.0252 0.0042 

Obs. 232 214 114 29 

Tabell 6 – Ettårig Tracking Error och prestation, tabellen visar resultaten från regressioner 

med Tracking Error, beräknad på ett år, som oberoende variabel och prestation under de 

första två kvartalen respektive 2, 3 och 4 år framåt som beroende variabel. Regressioner har 

gjorts för samma perioder som i tabell 3. Tabell 6 innehåller bara de regressioner som givit 

resultat som är signifikanta på 95 %-nivå. 

För tvåårig Tracking Error uppnås inte signifikanta resultat för andra perioder än två 

och tre kvartal framåt, båda visar negativ lutning. Tvåårig Tracking Error visar betydligt 

högre förklaringsgrad för de aktuella perioderna. Den större avsaknaden av signifikanta 

resultat beror troligen på det lägre antalet observationer. 

 

Förklaringsgraden är betydligt högre än förklaringsgraden vid regression med AG för 

perioden Q + 2; 10.33 procent jämfört med 3.99 procent. Förklaringsgraden är även 

något högre för Q + 3; 6.04 procent jämfört med 4.57 procent. 

 

Sammantaget tyder regressionerna på att Tracking Error är bättre på att förutsäga 

prestation på kort sikt än AG, medan AG är bättre på lång sikt. Tracking Error ger högre 

förklaringsgrad då riktningskoefficienten är negativ. Detta kan tolkas som att högre 

Tracking Error följs av sämre prestation på kort sikt, men att sambandet vänder efter 

någonstans mellan nio månader och två år. Eftersom signifikanta resultat uppnåtts för 

väldigt få perioder bör resultaten emellertid tolkas försiktigt. Avsaknaden av signifikans 

kan tyda på att något verkligt samband inte föreligger. 
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Tracking Error mäter avvikelsen från index och det är tänkbart att orsakerna till denna 

avvikelse dröjer sig kvar. Om detta vore anledningen till att Tracking Error till viss del 

tycks påverka framtida prestation skulle förklaringsgraden minska med tid. Några 

tydliga indikationer på detta har emellertid inte uppmätts. 

 

 q+2 q+3 

β -0.7179 -0.8125 

R
2
 10.33% 6.04% 

P 0.0001 0.0055 

Obs. 141 126 

Tabell 7– Tvåårig Tracking Error och prestation, tabellen visar resultaten från regressioner 

med Tracking Error, beräknad på två år, som oberoende variabel och prestation under två 

och tre kvartal framåt som beroende variabel. Regressioner har gjorts för samma perioder 

som i tabell 6. Tabell 6 och 7 innehåller bara de regressioner som givit resultat som är 

signifikanta på 95 %-nivå. 

AG och Tracking Error mäter olika aspekter av aktivitet i en fond. Tabell 8 visar 

resultatet av regressionsanalyser med ettårig respektive tvåårig Tracking Error som den 

ena variabeln och AG som den andra. 

 

Riktningskoefficienten är positiv, 0.0390 respektive 0.0328, vilket visar att sambandet 

mellan AG och Tracking Error är positivt. Det är svårt att dra några slutsatser av 

riktningskoefficientens storlek, eftersom Tracking Error och AG mäts i olika enheter. 

 

Förklaringsgraden ger att 11.95 respektive 11.68 procent av AG kan förklaras av 

Tracking Error. Eftersom det är en envariabelsregression gäller förhållandet även 

omvänt; att 11.95 respektive 11.68 procent av Tracking Error kan förklaras av AG. 

 

Dessa resultat tyder på antingen att AG påverkas av Tracking Error eller t värtom, eller 

att båda måtten påverkas till viss del av en eller flera andra faktorer. En trolig sådan 

faktor är Active Share. Ju högre Active Share en fond har, desto större kommer dess 

avvikelse från index typiskt sett bli.
3
 Likaså bör en låg Active Share bidra till ett lägre 

AG, eftersom förändringar endast sker i den aktiva delen av portföljen. 

                                                
3
 Det är möjligt för en fond att prestera nära index utan att ha en sammansättning som liknar index. 

Typiskt sett bör emellertid prestationen för en fond som är mindre lik index avvika mer från index. 
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 1Y TE 2Y TE 

β 0.0390 0.0328 

R
2
 11.95% 11.68% 

P 0.0000002 0.0000186 

Obs. 215 150 

Tabell 8 – Tracking Error och AG, tabellen visar resultat för regression med AG och 

Tracking Error som beroende respektive oberoende variabler. 

Som mått på framtida prestation tycks det intuitivt riktigt att AG är ett bättre mått än 

Tracking Error. Tracking Error mäter avvikelse från index historiskt och en 

förutsättning för att det ska påverka avkastning är att historisk avkastning indikerar 

framtida avkastning. AG avser däremot storleken av förändringar som genomförs vid en 

viss tidpunkt. Varje förändring av portföljens sammansättning kommer påverka 

prestationen i någon mån vid varje tidpunkt i framtiden. 
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5 Slutsats 

Denna studie har presenterat ett mått på handel som förändrar fondportföljens 

sammansättning (AG). Vidare har det undersökts huruvida detta mått korrelerar med 

prestation samt om det är bättre eller sämre än Tracking Error på att förutse framtida 

avkastning. Det har även undersökts huruvida måttet korrelerar med Tracking Error. 

 

Resultaten visar att AG förklarar upp till 5.72 procent av prestationen i förhållande till 

index och att förhållandet är konsekvent negativt oavsett vilken tidsperiod som 

prestationen mäts. Förklaringsgraden är visserligen låg, men graden av förändringar i 

sammansättningen kan inte väntas förklara någon större del av prestationen. Varje 

förändring påverkar prestationen. Detta innebär inte att förändringar i genomsnitt skulle 

medföra positiv eller negativ påverkan. Vi har visat att ökad AG ger sämre prestation i 

genomsnitt. 

 

För jämförelse mellan prestation och Tracking Error har vi fått signifikanta resultat 

endast för ett fåtal tidsperioder. Detta talar emot ett samband mellan Tracking Error och 

framtida avkastning. Utifrån de signifikanta regressionerna tycks Tracking Error ha ett 

negativt samband med prestation på kort sikt och positivt på längre sikt. Tracking Error 

och AG samvarierar med en förklaringsgrad på 11.95 respektive 11.68 procent. 

 

Sammantaget tycks AG vara ett bättre mått än Tracking Error om syftet är att förutsäga 

framtida prestation. I en utvecklad studie kan AG jämföras mot andra aktivitetsmått, 

särskilt intressant vore att jämföra AG mot Active Share. Intuitivt synes ett samband 

rimligt, eftersom en ökad Active Share innebär att handel sker i en större del av 

portföljen. 

 

Denna studie kan utvecklas på flera sätt. Framför allt skulle ett riskjusterat mått kunna 

användas istället för det prestationsmått som använts. Vidare kan en urvalsmetod som 

inte orsakar survivorship bias användas. Då vore möjligt att gå längre tillbaka i tiden 

och undersöka om dessa resultat är giltiga för längre tidsperioder. Detta kan vara 

intressant eftersom många fonder har en långsiktig investeringsstrategi. Det vore även 

intressant att se om resultaten är giltig för andra grupper av fonder än de svenska 

småbolagsfonder som vi har undersökt.  
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7 Appendix 1 - Fonder som ingår i undersökningen 

 

AMF Aktiefond Småbolag 

Carnegie Småbolagsfond 

Danske Invest Sverige Fokus 

Didner & Gerge Aktiefond 

DNB Småbolagsfond A 

Granit Småbolag 

Gustavia Småbolag 

Gustavia Sverige 

Handelsbanken Svenska Småbolag 

Lannebo Fonder Sverige 

Lannebo Fonder Sverige 130/30 

Lannebo Småbolag 

Länsförsäkringar Småbolagsfond 

Nordea Småbolagsfond Sverige 

Skandia Småbolag Sverige 

Spiltan Aktiefond Dalarna 

Spiltan Aktiefond Småland 

Spiltan Aktiefond Stabil 

Spiltan Aktiefond Sverige 

Swedbank Robur Exportfond 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 
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8 Appendix 2 – Sambandsdiagram över AG och prestation  

 

Sambandsdiagram för AG och prestation ett till åtta kvartal framåt. 
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