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Sammandrag  

Förekomsten av dolda indexfonder har flitigt diskuterats i media den senaste tiden. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur aktivt förvaltade svenska aktivt förvaltade aktiefonder 

verkligen är. Detta ska genomföras genom att titta på tre olika aktivitetsmått vilka är active 

share, aktiv risk och omsättningshastighet. Tidsperioden för denna studie sträcker sig mellan 

åren 2012-2014. I undersökningen granskas sexton Sverigefonder. Tretton av dessa är aktivt 

förvaltade och tre indexfonder är med som referens. Alla fonder har SIX Portfolio Return 

Index som sitt jämförelseindex. Resultatet av denna undersökning visar på att flera av de 

svenska fonderna inte når upp till önskad aktivitetsnivå. Detta kan innebära att det existerar en 

stor andel dolda indexfonder på den svenska marknaden. 

 

Nyckelord: Active share, aktiv risk, omsättningshastighet, aktiv förvaltning, fondförvaltning, 

dolda indexfonder  
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1) Inledning 

1.1) Bakgrund 

Även om Sverige har bland den högsta användartätheten av aktiefonder i världen så finns det 

inte mycket tidigare forskning om svenska aktiefonder (Flam och Vestman, 2014).  I 

synnerhet är graden av aktivitet i svenska aktiefonder ett outforskat område. I media har dock 

förekomsten av dolda indexfonder flitigt debatterats den senaste tiden. Det har framkommit 

att fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade med höga fondavgifter och det uttalade 

målet att slå index i själva verket legat mycket nära index i sina placeringar. Dessa fonder har 

i media kallats för dolda indexfonder. I november 2014 meddelade föreningen Aktiespararna 

att de kommer att lämna in en grupptalan mot Swedbanks fondbolag Robur till Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN). Orsaken till stämningsansökan var att Aktiespararna ansåg att 

bland annat Roburs Allemansfond legat för nära index i sina positioner för att kunna anses 

vara aktivt förvaltad. Detta trots att den utgett sig för att vara aktivt förvaltad och haft en 

fondavgift som motsvarat avgiften för en aktivt förvaltad fond (Dagens Nyheter, 2014).  

 

I vår undersökning ämnar vi ta reda på hur aktivt förvaltade svenska aktivt förvaltade fonder 

verkligen är. Detta kommer att göras genom att undersöka svenska fonders aktivitet med tre 

olika aktivitetsmått. De aktivt förvaltade fonderna utgör en andel på 89 procent av det 

samlade kapitalet för aktiefonder på marknaden. Det finns därför goda skäl att se närmare på 

aktiviteten i aktivt förvaltade fonder. Indexfondernas andel har dock ökat stadigt de senaste 

åren från cirka 15 miljarder kronor för tio år sedan till dagens 150 miljarder kronor 

(Fondbolagen 2015). Under 1990-talet har det skett ett skifte från en aktiv till en mer passiv 

fondförvaltning. Skälet till detta beror på en trend mot att efterlikna jämförelseindexets 

positioner i en allt större utsträckning. Antalet indexfonder har således ökat på marknaden 

men tyvärr har trenden även resulterat i en ökning av antalet dolda indexfonder (Cremers och 

Petajisto, 2009).  

 

Risken och möjligheten för en förvaltare att avvika från index är att fonden kan prestera både 

betydligt sämre eller bättre än sitt jämförelseindex. Eftersom det är svårt att under längre 

perioder ha en komposition av värdepapper i sin portfölj som presterar bättre än index är det 

lockande för många fondbolag att erbjuda dolda indexfonder. Detta innebär att en fond som 
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utger sig för att vara aktivt förvaltad, och därför har en avgift som avspeglar detta, i själva 

verket har en sammansättning av aktier mycket nära en indexfond. Många förvaltare av de 

aktivt förvaltade fonderna har inte heller någon möjlighet att skilja sig från index i någon 

större utsträckning. Det finns ofta en intern regel hos fondbolagen som säger att ungefär 80 

procent av fondens innehav ska placeras passivt enligt jämförelseindex. Förvaltaren har sedan 

endast frihet att placera 20 procent av fondförmögenheten enligt eget tycke (Morningstar 

2003).  

 

1.2) Problemformulering  

Som ett resultat av uppmärksamheten kring aktiespararnas stämningsansökan mot Robur har 

debatten om dolda indexfonder intensifierats. Idag finns det fonder som utger sig för att vara 

aktivt förvaltade med höga förvaltningsavgifter i förhållande till indexfonder. Dock så 

förvaltas inte dessa fonder tillräckligt aktivt för att ha möjlighet att slå dess jämförelseindex. 

För de som investerar i dessa så kallade dolda indexfonder blir det en dålig affär eftersom de 

inte får den produkt de betalar för. Som en följd av dessa smyg- indexfonders orimligt höga 

förvaltningsavgifter, blir det mycket svårt att slå eller ens uppnå samma avkastning som 

fondernas jämförelseindex när hänsyn tagits till de kostnader som är förknippade med 

fondernas förvaltning. På grund av premiepensionssystemet i Sverige så är fondförvaltning 

något som berör de flesta svenskar. Höga fondavgifter på fonder som inte har möjlighet att 

generera en högre avkastning än index påverkar svenskarnas pensioner negativt. 

 

Generellt sett försöker en aktiv förvaltare få en högre avkastning än sitt jämförelseindex men 

samtidigt vill denne ha en låg volatilitet i fonden för att minimera risken att underprestera i 

förhållande till index. En aktiv fondförvaltare kan bara försöka prestera bättre än fondens 

jämförelseindex genom att inta positioner som skiljer sig från indexet. Fonders innehav kan 

skilja sig från dess jämförelseindex positioner på generellt två olika sätt; antingen genom 

förvaltarens stock-picking aktivitet eller factor timing aktivitet eller genom dem båda 

tillsammans (Cremers och Petajisto, 2009). Traditionellt sett är graden av aktiv förvaltning i 

kvantitativa termer fokuserad endast på aktiv risk, vilket mäter graden av factor timing 

aktivitet (Chambers, 2001). Dock så missar detta tillvägagångssätt att fånga upp stock-picking 

aktvitet på ett adekvat sätt, vilken måttet active share mäter.  Factor timing innebär att en 
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förvaltare ombalanserar tillgångar denne innehar för att försöka dra nytta av starka 

marknadssektorer och pris anomalier på marknaden.  Aktiv risk mäter graden av factor timing 

aktivitet genom att beräkna en portföljs volatilitet jämfört med dess jämförelseindex 

volatilitet. Active share mäter stock-picking aktivitet, vilket innebär avvikelsen av portföljens 

positioner från dess jämförelseindex positioner (Cremers och Petajisto, 2009). 

 

Det finns alltså huvudsakligen två sätt för aktiva förvaltare att skilja sig från jämförelseindex. 

Antingen genom active share eller aktiv risk eller dessa två kombinerade. Active share har 

inte tillämpats i någon större utsträckning i vetenskapliga studier inom området aktiefonder. 

Istället har aktiv risk använts som metod för att studera aktiviteten i aktiefonder. Dock är det 

otillräckligt att endast använda sig av måttet aktiv risk när det gäller mycket aktiva fonder. 

Detta beror på att aktiv risk kan ge olika resultat beroende på vilket angreppssätt som 

fondförvaltaren använder sig av, vilket kan leda till en felbedömning gällande aktiviteten i 

fonden (Cremers och Petajisto, 2009). För att beräkna en fonds active share så behöver man 

bra insyn i fondens och dess jämförelseindex innehav. Att ta fram data för och beräkna active 

share är tidskrävande och därför har aktiv risk använts i en mycket större utsträckning 

eftersom detta inte är lika betungande att beräkna. Genom att tillämpa active share i vår studie 

är det möjligt att jämföra en fonds innehav mot dess jämförelseindex innehav och på så sätt 

bilda sig en bättre uppfattning om aktiviteten i en fond. 

 

Vår studies relevans grundar sig på den begränsade forskning som gjorts på ämnet aktiv 

förvaltning där komponenten active share har tillämpats. Förutom att undersöka hur aktiva 

aktivt förvaltade svenska aktiefonder är, har vi även som målsättning att skapa en ökad 

förståelse för vilka komponenter som är av betydelse för att mäta aktiviteten i en fond. 

Resultat av studiens syfte och målsättning ska uppnås genom att använda tidigare 

forskningsstudier samt en analys av det empiriska underlaget i vår studie. En av de viktigaste 

forskningsartiklarna för denna studie som handlar om aktiv förvaltning med fokus på active 

share är How active is your fund manager? av Cremers och Petajisto (2009). Artikeln 

behandlar amerikanska fonder på den amerikanska marknaden. Denna marknad skiljer sig 

från den svenska aktiemarknaden på flera sätt. Då det finns lite forskning om aktiviteten i 
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svenska aktiefonder så är det intressant att se om vårt resultat stämmer överens med det 

resultat som Cremers och Petajisto fick fram på den amerikanska marknaden 2009. 

 

1.3) Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur aktivt förvaltade svenska aktivt förvaltade 

aktiefonder verkligen är. Detta ska genomföras genom att titta på tre olika aktivitetsmått vilka 

är active share, aktiv risk och omsättningshastighet.  

 

Den fråga vi ämnar besvara är: 

Hur aktivt förvaltade är aktivt förvaltade svenska aktiefonder? 

 

1.4) Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka aktiefonder med fokus på den svenska 

marknaden. Samtliga fonder i studien befinner sig i kategorin stora och medelstora bolag och 

använder SIX Portfolio Return Index som sitt jämförelseindex. Studien har även avgränsats 

med avseende på tidsaspekten, genom att vi endast använder data för fonder under 

tidsperioden 2012-2014. 

 

2) Studiens ramverk  

2.1) Marknadseffektivitet  

Eftersom en grundläggande del i debatten om aktiv förvaltning handlar om huruvida det är 

möjligt för en fondförvaltare att upprepade gånger överträffa sitt jämförelseindex, 

presenteras först en kortare redogörelse om den effektiva marknadshypotesen och om 

anomalier på aktiemarknaden.   

 

Bevisen som stödjer den effektiva marknadshypotesen har övertygat många investerare att ge 

upp aktiv förvaltning och bara ”köpa index” vilket maximerar diversifiering och minimerar 

kostnader (Brealy, Myers och Allen 2014, s.320). Om marknaden är effektiv så reflekterar 

dagens aktiepris all tillgänglig information för investerare. Värdepapper skulle då vara korrekt 

prissatta och avkastningen oförutsägbar. Ingen kan göra ihållande överlägsna vinster på en 
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sådan marknad. Det går inte att söka mer information, eftersom all information redan finns 

tillgänglig genom aktiepriset (Fama, 1970). Det är dock osannolikt att marknaden skulle vara 

helt effektiv. Grossman och Sfiglitz (1980), refererad i (Jones och Wermers 2011, s. 31) 

hävdar att en effektiv marknad behöver några smarta investerare som letar upp finansiell 

information för att på så sätt generera en högre vinst. Om alla investerare endast investerade i 

index så skulle det inte finnas några incitament att samla och analysera kostsam information 

som gör marknaden mer effektiv. Om så skedde skulle priser inte längre reflektera all 

tillgänglig och relevant information och marknaden skulle förlora sin förmåga att allokera 

kapital på ett effektivt sätt. Därför måste det finnas en del förekommande vinster för att 

acceptera kostnaden för att ta fram informationen (Grossman och Sfiglitz, 1980). Jones och 

Wermers, (2011) drar därför slutsatsen att aktiv förvaltning spelar en viktig roll för samhället 

eftersom samlandet och analysen av finansiell information förbättrar allokeringen av kapital 

och därför även ekonomisk effektivitet och tillväxt.  

 

Det finns även bevis som tyder på att det existerar anomalier på aktiemarknaden. På en 

effektiv marknad är det inte möjligt att få en förväntad avkastning som är större än den 

riskjusterade alternativkostnaden för kapital. Detta betyder att alla värdepapper handlas på 

dess definitiva värde, baserat på framtida kassaflöden och alternativkostnaden för kapital. Om 

priser skiljer sig från dess fundamentala värde så kan investerare tjäna mer än 

alternativkostnaden för kapital och framtida kassaflöden genom att sälja när priset är för högt 

och köpa när priset är för lågt. Vissa anomalier relaterar till kortsiktiga beteenden i aktiepriser 

som att avkastning ser ut att vara högre i januari än andra månader, lägre på måndagar än 

andra dagar och att den största delen av den dagliga avkastningen kommer i början och slutet 

av dagen. Det finns däremot andra anomalier som inte är lätta att ifrågasätta som till exempel 

fenomenet med ”siamesiska tvillingar”, vilket innebär att två värdepapper har anspråk på 

samma kassaflöden men ändå handlas separat. Eftersom båda företagen deltar i samma 

underliggande kassaflöden, så borde man förvänta sig att aktiepriserna skall röra sig i exakt 

samma takt. Priserna för de två aktierna skiljer sig ibland rejält. Händelser som siamesiska 

tvillingar indikerar på att det finns tillfällen då priser i enskilda aktier kan bli helt fel. Detta 

skulle kunna vara ett bevis på att anomalier existerar, dock är det svårt att värdera aktier och 

bestämma ifall aktiepriser är irrationella (Brealy, Myers och Allen 2014, s. 323). 
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2.2) Tidigare studier som behandlar aktiv förvaltning  

Det finns mycket forskning på området aktiefonder, men denna har i huvudsak behandlat 

förvaltarnas prestationer. Cremers och Petajisto (2009) poängterar att av den litteratur som 

finns tillgänglig idag finns det mycket lite forskning om graden av aktivitet i fondförvaltning. 

I Cremers och Petajistos studie från 2009 introducerar de måttet active share som ett 

komplement till aktivitetsmåttet aktiv risk för att ge en mer omfattande bild av aktiv 

förvaltning. De fann att de fonder med högst andel active share lyckades överträffa sitt 

jämförelseindex även efter hänsyn tagits till kostnader. De fonder med lägst andel active share 

underpresterade istället jämfört med deras jämförelseindex när hänsyn tagit till kostnader. 

Dessa resultat är intressanta eftersom det tyder på att det är möjligt för aktiva fonder att slå 

dess jämförelseindex samt att fonder som efterliknar marknaden underpresterar efter hänsyn 

tagits till kostnader (Cremers och Petajisto, 2009). I en studie av Petajisto et al. (2013), tar de 

upp problemet med dolda indexfonder. Även om indexfonder är ovanliga i många länder, så 

är det inte ovanligt att fondförvaltare som på pappret säger sig vara aktiva i själva verket 

förvaltar sina fonder passivt. Deras fondinnehav skiljer sig mycket lite från deras 

jämförelseindex, trots att de marknadsför sig själva och tar ut avgifter som om att de faktiskt 

ägnade sig åt aktiv förvaltning (Cremers et al., 2013).  

 

2.3) Attribut som kännetecknar god förvaltning i fondbolag  

Jones och Wermers (2011) tar i artikeln Active management in mostly efficient markets upp 

vilka attribut hos fondbolag som kännetecknar god förvaltning. De hävdar att fonder som är 

tecknade av stora fondförvaltningsbolag tenderar att prestera bättre än mindre bolag på grund 

av skalfördelar. Skalfördelar för med sig lägre kostnader för bolagen vilket i sin tur gör att de 

kan ta ut lägre avgifter för sina finansiella produkter. Detta resonemang stöds även av Flam 

och Vestman (2014).  Jones och Wermers (2011) framhåller även större resurser för att samla 

och analysera information samt bättre tekniska produkter för att göra affärer till lägre 

kostnader, som möjliga anledningar till stora fondbolags goda prestationer. Därtill har 

fondförvaltning med fler oberoende förvaltare ofta bättre prestationer, troligtvis för att de 

kräver mer av sin ledning. Fonder som förvaltas av förvaltare i en mer platt 

organisationsstruktur presterar bättre än fonder som förvaltas i en mer hierarkisk struktur. 

Fonder som förvaltas av en mer platt organisation uppvisar mindre flockbeteende. Det är 
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möjligt att en mer hierarkisk struktur hindrar förvaltare från att vara kreativa, ta risker och 

samla privat information. I mer vertikala organisationer känner ofta inte heller förvaltarna att 

de har lika mycket personligt ansvar över deras fonder (Jones och Wermers, 2011). 

 

Enligt Jones och Wermers (2011) är fonder med en hög grad av likvida medel en förklaring 

till varför många aktiva aktiefonder underpresterar. Fonder med en hög andel likvida medel 

tenderar att underprestera jämfört med deras jämförelseindex. Om fonderna kan jämna ut 

dessa overksamma kassareserver så kan denna källa till underprestation elimineras. Problemet 

med att fonder med likvida medel underpresterar stöds även av Sharpe (1991) i artikeln The 

arithmetic of active management. 

 

2.4) Aktivitetsmått  

Det finns olika aktivitetsmått för att mäta aktiviteten i en fond. Traditionellt sett har endast 

aktiv risk använts som mått (Chambers, 2001). Idag är även active share som introducerades 

av Cremers och Petajisto år 2007 samt omsättningshastighet frekvent använda mått.  

 

2.4.1) Aktiv risk   

Det enda sättet för en fondförvaltare att skilja sig från sitt jämförelseindex är att antingen 

försöka göra ett urval av aktier som denne tror kommer prestera bättre än index eller att skilja 

sig genom factor timing aktivitet. Factor timing betyder att en förvaltare ombalanserar 

tillgångar denne innehar för att försöka dra nytta av starka marknadssektorer och pris-

anomalier på marknaden. Aktivitetsmåttet aktiv risk fångar upp förvaltarens factor timing 

aktivitet (Cremers och Petajisto, 2009). Måttet mäter en portföljs volatilitet jämfört med ett 

jämförelseindex. Detta ger indikationer på hur aktiv fonden är genom att observera 

förändringar i portföljens kursutveckling jämfört med dess jämförelseindex. En indexfond 

förväntas ha en aktiv risk nära noll och en aktivt förvaltad fond förväntas ha en högre aktiv 

risk (Ammann och Zimmerman, 2000).  

 

En intressant upptäckt är att aktiv risk för sig inte är relaterad till fonders prestationer. Som en 

följd av detta underpresterar fonder fokuserade på factor timing. Detta tyder på att marknaden 

belönar fonder som är aktiva vad gäller valet av aktier, vilket fångas upp av aktivitetsmåttet 
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active share men inte av factor timing som fångas upp av aktivitetsmåttet aktiv risk (Cremers 

och Petajisto, 2009). Denna teori stöds även av Cremers et al. (2013). 

 

2.4.2) Active share 

Active share mäter avvikelsen av portföljens positioner i jämförelse med dess jämförelseindex 

positioner. Cremers och Petajisto, (2009) menar att andelen active share är av betydelse 

genom att den ger information om fondens potential att slå dess jämförelseindex. För att en 

aktivt förvaltad fond ska ha möjlighet att slå fondens jämförelseindex måste dess 

värdepappersinnehav skilja sig från jämförelseindexets innehav. Förvaltaren av den aktiva 

fonden skiljer sig från dess jämförelseindex genom att göra ett urval av aktier som denne tror 

kommer att prestera bättre än jämförelseindexets positioner. Det behövs därför en viss nivå av 

active share för att ha möjlighet att prestera bättre än dess jämförelseindex. De fonder med 

högst andel active share presterar bättre än dess jämförelseindex både innan och efter 

förvaltningsavgifter. De fonder med lägst andel active share underpresterar efter avgifter 

(Cremers och Petajisto, 2009). Andelen active share av en specifik fond håller sig mycket 

konstant över tiden. Ett exempel på en mycket framgångsrik fond med en hög andel active 

share är den kända Legg Mason Value Trust fonden som lyckades slå S&P 500 indexet 

femton år i rad. År 2003 hade fonden en Active Share andel på 86%, och ett innehav på 

endast 13 aktier i sin portfölj (Cremers och Petajisto, 2009). 

 

Måttet active share introducerades år 2007 av Cremers och Petajisto vid Yale universitet. I 

deras forskning på aktiv förvaltning uppfann de detta mått för att mäta aktiv förvaltning 

genom att se vilket mervärde som förvaltarna skapade. Den grundläggande idén bakom active 

share är att bestämma hur aktiv en förvaltare är genom att mäta skillnaden mellan 

fondförvaltarens positioner med positionerna i fondens jämförelseindex. Skillnaden i absoluta 

värden mellan en fonds vikter för alla aktier och dess index vikter är vad som definierar active 

share. Det innebär helt enkelt förvaltarens undervikter och övervikter för en specifik aktie. 

Om blankning inte är tillåtet så generar måttet möjliga värden mellan 0% och 100%. Där 

100% betyder att fonden helt skiljer sig från dess jämförelseindex (Cremers och Petajisto, 

2009).  
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Active share är ett lämpligt mått att använda separat men om det kombineras med aktiv risk så 

kan det ge ett mer sofistikerat och mer betydelsefullt resultat. Om dessa mått kombineras kan 

de vara till nytta för att skilja mellan factor timing och stock-picking aktivitet (Cremers och 

Petajisto, 2009). Active share är högre för fonder med högre andel aktiv risk (Cremers et al., 

2013). 

 

2.4.3) Omsättningshastighet  

En portföljs omsättningshastighet har också föreslagits som ett mått på aktivitetsnivån i en 

fond. Enligt Cremers och Petajisto (2009) så har måttet omsättningshastighet ett par statistiska 

brister och spelar bara en mindre roll som mått på aktiviteten i en fond.  Även om portföljens 

omsättningshastighet tyder på aktivitet genom trading, kan inte omsättningshastigheten i sig 

skapa något mervärde i portföljen. Omsättningshastigheten mäter bara hur frekvent 

fondförvaltaren gör ändringar i fondens innehav, men inte hur aktiva dessa positioner är i dem 

själva. Passiva positioner för en fond är positioner som syftar till att hantera fondens kassa, 

såsom exempelvis placering på konto hos kreditinstitut och placering i 

penningmarknadsinstrument. Aktiva positioner är alla övriga positioner som en fond intar.  

Inflöden och utflöden i fonden kan också generera extra omsättning, men det säger ingenting 

om hur aktivt förvaltad fonden är (Cremers och Petajisto, 2009). Dessutom är det möjligt att 

ifall omsättningshastighet används som ett verktyg för att mäta aktiv förvaltning så kan det 

skapa incitament för mindre aktiva fonder att generera onödigt mycket aktiehandel för att 

framstå som mer aktiva (Odean, 1999). Odean (1999) har utifrån sina studier kommit med 

slutsatsen att de fonder som handlas mest aktivt genererar lägst avkastning i genomsnitt.  

Dahlqvist, Engström och Söderlind (2000) använde aktivitetsmåttet omsättningshastighet i sin 

studie från år 2000 för att analysera aktiviteten i svenska aktiefonder. I motsats till vad de 

andra forskarna som beskrivits fann, observerade Dahlqvist, Engström och Söderlind en 

positiv korrelation mellan en fonds omsättningshastighet och prestation. De menade däremot 

att denna korrelation skiljde sig mellan fondkategorier och att det stämde bättre överens med 

mindre fonders prestationer. 
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3) Metod 

3.1) Undersökningsmetod 

I denna uppsats har en kvantitativ metod använts för att mäta aktivitetsnivåerna för de fonder 

som är med i denna studie. Vi använder befintlig sekundär data för att undersöka aktiviteten i 

fonderna. Aktivitetsnivån mäts genom att tillämpa tre aktivitetsmått; active share, aktiv risk 

och omsättningshastighet. Vi vill även undersöka ifall det finns ett samband gällande 

aktivitetsnivån mellan de olika aktivitetsmåtten, exempelvis ifall en hög andel aktiv risk även 

är förknippad med en hög andel active share i en fond. De två olika aktivitetsmåtten active 

share och aktiv risk kommer att kategoriseras i olika aktivitetsnivåer. Den första kategorin 

inkluderar fonder med en andel active share mellan 0-20 procent, den andra 20-40 procent, 

den tredje 40-60 procent, den fjärde 60-80 procent och slutligen den femte 80-100 procent. 

Den femte kategorin representerar de mest aktiva fonderna och den första kategorin 

representerar de mest passiva fonderna. Aktiv risk ska sedan kategoriseras i två kategorier. 

Den första kategorin har en aktiv risk andel mellan 0-2 procent den andra har en andel mellan 

2-4 procent. Sammanställningen har gjorts på fondernas genomsnittliga active share och aktiv 

risk för åren 2012 till 2014. Ett stapeldiagram som visar den genomsnittliga andelen active 

share och aktiv risk för varje fond i vårt urval kommer även att sammanställas. Resultatet av 

detta kommer att tolkas som att ju högre andel active share och aktiv risk en fond har desto 

mer aktivt förvaltad är fonden. Enligt Cremers och Petajisto (2009) som skapat måttet active 

share så ska en fond ha en active share andel på minst 60% procent för att klassificeras som 

aktiv. Fonder med en lägre andel active share ska alltså anses vara dolda indexfonder. I vår 

undersökning kommer denna definition av vad som anses vara en aktivt förvaltad fond att 

användas. För aktivitetsmåtten aktiv risk och omsättningshastighet har vi inte hittat några 

liknande definitioner. 

  

3.2) Datainsamling 

3.2.1) Urval 

Eftersom aktiviteten i svenska aktiefonder undersöks har Morningstars sökfunktion för fonder 

använts (Morningstar 2015). Urvalet har gjorts ur kategorin Sverigefonder, som använder sig 

av jämförelseindexet SIX Portfolio Return Index. Detta eftersom SIX Portfolio Return Index 
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utifrån våra observationer ser ut att vara det mest förekommande. Av dessa har vi sedan varit 

tvungna att utesluta ett par fonder där vi inte kunnat finna uppgifter om fondinnehav eller 

andelsvärde från Finansinspektionens hemsida. Efter att ha sållat ut urvalet enligt ovan fanns 

16 fonder kvar, av dessa var 13 av fonderna aktivt förvaltade och de tre övriga indexfonder. 

Vi har valt att ha med dessa tre indexfonder i vår undersökning för att kunna jämföra 

aktiviteten i dessa mot de aktivt förvaltade fonderna. Enligt Sharpe (1991) så är det inte alltid 

lätt att urskilja de aktiva- och passiva fonderna åt. Vissa förvaltare för indexfonder tar 

”stickprov” på den aktuella marknaden, istället för att hålla alla fondens positioner i 

marknadens proportioner. För det andra så är det inte alltid så att aktiva förvaltare helt lever 

upp till att förvalta sina fonder aktivt (Sharpe, 1991). Därför anser vi det vara relevant att ha 

med indexfonder som referens i denna studie, för att se hur mycket aktiviteten skiljer sig åt 

mellan de två olika förvaltningsformerna.   

  

3.2.2) Undersökning av active share 

För att få fram active share  för svenska aktiefonder behövs information om innehav för 

fonderna samt deras jämförelseindex. Uppgifter om fondernas innehav har hämtats från 

Finansinspektionens hemsida. Där finns data över fondinnehav för varje kvartal. Data har 

hämtats från kvartal fyra för respektive fond i studien för de tre åren i undersökningsperioden 

2012-2014 (Finansinspektionen, 2015). För att få tillgång till jämförelseindexets innehav för 

den aktuella undersökningsperioden kontaktades SIX som konstruerat det jämförelseindex vi 

använt oss av (SIX, 2015). 

 

3.2.3) Undersökning av aktiv risk 

För att få fram aktiv risk har vi använt oss av den kvartalsvisa avkastningen för fonderna i 

urvalet samt deras jämförelseindex kvartalsvisa avkastning. Eftersom avkastningen för 

fonderna inte fanns för varje kvartal och fond på fondbolagens respektive hemsida och att 

dessa siffror dessutom skiljde sig åt mellan olika källor räknades dessa ut för hand. Dessa 

beräkningar gjordes utifrån fondernas fondandelsvärde för varje kvartal i 

undersökningsperioden. Information om fondandelsvärde är hämtat från Finansinspektionens 

hemsida (Finansinspektionen 2014). Den kvartalsvisa avkastningen för fondernas 
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jämförelseindex har räknats ut från indexets andelsvärde för den aktuella perioden. Data för 

detta har tillhandahållits av SIX (SIX 2015). 

 

3.2.4) Undersökning av omsättningshastiget  

Data för fondernas omsättningshastighet har hämtats från respektive fondbolags hemsida samt 

förmedlats via kontakt med personal på fondbolagen. Dessa värden har tagits utifrån uppgifter 

i fondbolagens årsrapporter och är hämtade för undersökningsperioden i denna studie, åren 

2012 till 2014. Omsättningshastighet mäter andelen köpta/sålda värdepapper i förhållande till 

fondförmögenheten under ett år. Fondförmögenheten skall beräknas utifrån data från dagens 

handelskurs. Utifrån dessa data beräknas sedan det lägsta av köp- respektive säljbeloppen. På 

detta sätt får man information om fondens in- och utflöden till följd av andelsförsäljning eller 

andelsinlösen (Dahlqvist, Engström and Söderlind, 2000). Alla transaktioner som avser 

värdepapper räknas med förutom transaktioner som avser, optioner, terminer (som ej 

resulterar i leverans av underliggande tillgångar) och värdepapperslån samt om det gäller en 

aktiefond; räntebärande värdepapper som vid förvärvstillfället hade en återstående löptid av 

högst ett år (Fondbolagens förening, 2008). Omsättningshastigheten skrivs ofta i procent. 

Svenska aktiefonder har i genomsnitt en omsättningshastiget på strax under 100 procent. 

Detta innebär att de behåller sina aktier drygt ett år (Morningstar, 2015).  

 

3.2.5) Jämförelseindex 

För att beräkna active share och aktiv risk behöver man använda sig av ett relevant 

jämförelseindex för fonderna i undersökningen. Fonder som uppger sig använda SIX Portfolio 

Return Index (SIXPRX) som jämförelseindex har valts ut. Av de Sverigefonder vi fick fram 

från Morningstars sökfunktion av fonder, verkade detta index vara det mest förekommande 

jämförelseindexet bland Sverigefonder. SIX är även den största oberoende leverantören av 

finansiella index i Norden (SIX, 2015). Uppgifter om fondernas jämförelseindex har letats 

fram från respektive fondbolags hemsida.  
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3.3) Beräkning av aktivitet i fondförvaltning  

3.3.1) Beräkning av aktiv risk 

För att mäta aspekten av factor timing aktivitet använder man sig av måttet aktiv risk. Aktiv 

risk är skillnaden mellan en fonds avkastning och dess jämförelseindex. Det beräknas genom 

att ta standardavvikelsen av skillnaderna mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex 

avkastning över en period. Formeln för aktiv risk (eng. tracking error) ser ut enligt följande: 

 

   √
∑       

 
     

   
 

 

Där: 

TE= Tracking Error 

RP = Fondens avkastning  

RB= Jämförelseindexets avkastning  

N= antalet perioder 

 

Aktiv risk har beräknats på årsbasis i vår undersökning genom kvartalsvisa avkastningar. 

Antalet perioder i formeln är således fyra stycken. På den svenska marknaden brukar man 

använda sig av månatlig avkastning för beräkning av aktiv risk men vi har använt oss av 

kvartalsvisa avkastningar då vi inte har haft tillgång till finansiella datasystem som 

exempelvis Bloombergterminalen eller Thomson Reuters motsvarande system som har kunnat 

tillhandahålla denna information. Avkastning för fonderna och deras jämförelseindex har 

tagits fram genom att dela fondandelsvärdet respektive andelsvärdet för jämförelseindexet för 

det aktuella kvartalet med föregående kvartal för alla kvartalsvisa observationer och 

subtraherat med ett. Enligt följande formel:  

 

r t  = 
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Där: 

𝑟t = avkastningen vid tiden t 

𝑝i,t = är priset vid tiden t för fond/index i 

𝑝i,t–1 = är priset vid tiden  t–1 för fond/index i 

 

3.3.2) Beräkning av active share 

För att beräkna en förvaltares stock-picking aktivitet använder vi oss av måttet active share. 

Det mäter hur mycket en fond skiljer sig från dess jämförelseindex i procent. Denna differens 

sträcker sig mellan 0% och 100%. Där 0% betyder att fondens innehav är identisk i 

förhållande till dess jämförelseindex. En active share andel på 100% betyder att fondens 

positioner i förhållande till dess jämförelseindex skiljer sig helt. Formeln för active share ser 

ut enligt följande: 

 

          𝑟      ∑|                |

 

   

 

 

Där: 

W fund, i = portföljens vikt av aktie i för en fond 

W index, i = portföljens vikt av aktie i för jämförelseindex 

N = antalet aktier i fonden och dess jämförelseindex 

 

För att beräkna active share behövs information om både fondens och dess jämförelseindex 

innehav. Data för fondernas innehav har hämtats från Finansinspektionens hemsida och för 

jämförelseindexet har data tillhandahållits från SIX. Active share har beräknats på årsbasis 

och data för samtliga innehav har tagits från kvartal fyra. För att få fram vikterna för fonderna 

och jämförelseindexet har vi summerat fondernas respektive jämförelseindexets totala 

marknadsvärde och sedan dividerat marknadsvärdet för varje aktie i fonden/jämförelseindexet 

med det totala marknadsvärdet. 
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3.3.3) Beräkning av omsättningshastighet 

Svenska fondbolag använder sig vanligtvis av Fondbolagens förenings standard för beräkning 

av omsättningshastighet (Fondbolagens förening, 2008). Formeln ser ut enligt följande: 

 

     𝑟 

     𝑟 
 

                  𝑟                                     

 
 

 

Där: 

A = Summa köpta värdepapper under perioden  

B = Summa sålda värdepapper under perioden 

C = Genomsnittlig fondförmögenhet under perioden 

 

 

4) Resultat av studien 

4.1) Beskrivning av marknadsförhållanden 

Trots de faktum att det finns relativt få indexfonder på marknaden så är dolda indexfonder 

vanliga. På marknader utanför USA är cirka 30% av tillgångarna förvaltade i dolda 

indexfonder, vilket beräknas som aktivt förvaltade fonder med en active share under 60%. I 

USA var andelen dolda indexfonder lägre. Den relativa nivån av dolda indexfonder varierar 

bland olika investeringsstrategier. Indexfonder är vanligare i länder där det finns en stark 

reglering av fondförvaltning och i större och mer likvida marknader.  Dolda indexfonder är i 

motsats till indexfonderna mindre förekommande under dessa marknadsförhållanden. Detta 

antyder att en stark lagstiftning främjar aktiv förvaltning (Cremers et al., 2013). Cremers et al. 

(2013) finner även att rena indexfonder tvingar aktiva förvaltare att differentiera sig från 

lågkostnads alternativ. Aktiva fonder tenderar att ta ut högre förvaltningsavgifter i länder med 

få indexfonder och en hög andel dolda indexfonder. Detta tyder på att en ökad närvaro av 

indexfonder leder till mer konkurrens på marknaden, medan en större andel dolda indexfonder 

i ett land reflekterar en brist på konkurrens (Cremers et al., 2013). 

 

På den svenska marknaden fanns det under år 2014 ca 2 500 fonder tillgängliga för 

privatpersoner. Av dessa var cirka 120 indexfonder. Den absoluta majoriteten är aktiefonder 
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och de flesta placerar i Sverige. Av det samlade kapitalet i aktiefonder utgjorde 

indexfondernas andel 11 procent medan övriga 89 procent av kapitalet utgjordes av aktivt 

förvaltade fonder. Dock så har andelen indexfonder konstant ökat under de senaste åren 

(Fondbolagen 2014). I Sverige finns det ett antal regler i Svensk författningssamling som 

reglerar fondförvaltning. Dessa tycks dock inte bara främja utan även vara ogynnsamma för 

möjligheterna att bedriva aktiv förvaltning.  I Lag (2004:46) om värdepappersfonder står att 

läsa i kapitel om Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstruments sjätte paragraf 

”i en värdepappersfond får värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma 

emittent inte uppgå till mer än 5 procent av fondens värde.”  I tredje punkten står det även att 

”högst 10 procent av fondens värde under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana 

tillgångar som har högre värde än som sägs i första stycket är högst 40 procent av fondens 

värde.”( Lag (2004:46) om värdepappersfonder). Detta innebär att en förvaltare inte får 

investera mer än 10 procent av fondförmögenheten i fyra bolag och inte mer än 5 procent i 

övriga innehav. Under paragraf 20 i Lag (2004:46) om värdepappersfonder står det även att 

”Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det 

möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag.” 

(Svensk författningssamling 2004:46, Lag (2004:46) om värdepappersfonder). Denna lag gör 

det svårt för fondbolag med en stor fondförmögenhet att inta positioner i mindre bolag. 

(Hedgefonder har emellertid friare placeringsregler än vanliga aktiefonder). 
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4.2) Resultatet av de tre aktivitetsmåtten 

Nedan presenteras graden av active share, aktiv risk och omsättningshastighet för de svenska 

aktiefonderna i studien. Fondernas andel av active share och aktiv risk kommer att 

presenteras i form av stapeldiagram medan fondernas andel av omsättningshastighet kommer 

att presenteras i en tabell.  

 

4.2.1) Resultat av aktivitetsmåttet active share 

Figur 1 Stapeldiagram för genomsnittlig active share åren 2012 – 2014. 

 

Figur 1 visar fördelning av fonderna i undersökningens genomsnittliga active share för åren 

2012-2014. Andelen active share är kategoriserat i fem olika aktivitetsnivåer på basis av 

genomsnittlig active share i procent. Den första kategorin är placerad längst till vänster och 

representerar de fonder med lägst andel active share . Den femte och sista kategorin 

representerar de fonder med högst andel active share. Den vertikala y-axeln visar den 

genomsnittliga andelen active share i procent. Den horisontella x-axeln visar de fem olika 

aktivitetnivåerna. 
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Utifrån diagrammet kan man utläsa att den största andelen av fonderna hamnar i intervallet 

med 41-60 % active share, här hamnar 43,75% av fonderna. Endast 12,50% av fonderna har 

en active share som är i intervallet 61-80%, vilket enligt definitionen Cremers och Petajisto 

(2009) är de enda som kan kallas aktivt förvaltade fonder. I vår undersökning hade vi med tre 

indexfonder som referens, samtliga av dessa hamnar i intervallet 0-20%, vilket är väntat. Inga 

av de fonder som utger sig för att vara aktivt förvaltade finns med i denna kategori. Alltså når 

endast 15,4% av de aktivt förvaltade fonderna upp till kraven för aktiv förvaltning. Således är 

84,6 % av dessa egentligen dolda indexfonder. Ingen fond i undersökningen når upp till 

intervallet med den högsta andelen active share på 81-100%.  

 

4.2.2) Resultat av aktivitetsmåttet aktiv risk 

Figur 2 Stapeldiagram för genomsnittlig aktiv risk åren 2012-2014. 

 
Andelen aktiv risk är kategoriserat i två olika aktivitetsnivåer på basis av genomsnittlig aktiv 

risk. Den första kategorin representerar de fonder med lägst andel aktiv risk och den andra 

kategorin representerar de fonder med högst andel aktiv risk. Den vertikala y-axeln visar den 

genomsnittliga andelen aktiv risk i procent. Den horisontella x-axeln visar de två olika 

aktivitetnivåerna. 
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Utifrån diagrammet går det att utläsa att den största andelen av fonderna hamnar i intervallet 

med en aktiv risk på 0-2%. I den här kategorin hamnar även samtliga indexfonder. Om man 

bara ser till de aktivt förvaltade fonderna befinner sig 46% i denna kategori och övriga 54% i 

intervallet med en aktiv risk på 2-4%. Drygt hälften av de aktivt förvaltade fonderna hamnar 

alltså i samma intervall för aktiv risk som indexfonderna.  

 

4.2.3) Resultat av aktiv risk kombinerat med active share  

Enligt Cremers och Petajisto (2009) bör fonders active share och aktiv risk kombineras för 

att få fram ett mer betydelsefullt resultat.  

 

Figur 3 Stapeldiagram för genomsnittlig andel active share och aktiv risk för åren 2012-2014. 

 

Figur 3 visar fördelningen av fonderna i undersökningens genomsnittliga andel active share 

och aktiv risk för åren 2012-2014. Den vertikala y-axeln visar den genomsnittliga andelen 

active share i procent samt den genomsnittliga andelen aktiv risk i procent multiplicerat med 

10. Den horisontella x-axeln visar de 16 fonderna som är med i undersökningen. Fonderna är 

sorterade efter andel active share, där fonden med lägst andel active share är längst till 

vänster. Den svarta linjen är en trendlinje för andelen aktiv risk i studiens fonder.  
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Utifrån diagrammet ser det ut att finnas ett samband mellan andelen active share och aktiv 

risk för fonderna i studien. De fonder med högst andel active share har även högst andel aktiv 

risk. Här finns dock ett undantag då fonden Enter har en hög andel active share men en 

relativt låg andel aktiv risk. Utifrån diagrammet observeras att de fyra fonderna Spiltan, 

Lannebo 130/30, Didner och Gerge samt Lannebo Sverige har högst andel av både active 

share och aktiv risk i förhållande till övriga fonder i undersökningen. Samtidigt går det att 

observera att flera av de aktivt förvaltade fonderna har en aktiv risk som är ungefär densamma 

som andelen aktiv risk för indexfonderna. Samtliga tre indexfonder i studien hade dock en 

aktiv risk över 1%.  

 

Av diagrammet går det även att utläsa att tre av de aktivt förvaltade fonderna ligger mycket 

nära gränsen för aktiv förvaltning på 60%. Därför kommer även dessa i fortsättningen att 

kallas för aktivt förvaltade fonder. När dessa fonder tas med i beräkningen av aktivt förvaltade 

fonder så är 5 av studiens 13 fonder i kategorin aktivt förvaltade, vilket är cirka 40%. Dock är 

fortfarande mer än 60% av studiens aktivt förvaltade Sverigefonder dolda indexfonder enligt 

definitionen.  
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4.3.4) Resultat av aktivitetsmåttet omsättningshastighet  

Tabell 1 Genomsnittlig omsättningshastighet för åren 2012-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 visar fonderna i undersökningens genomsnittliga omsättningshastighet för åren 2012- 

2014. Data för fonderna är sorterad från högst till lägst. Fonden med högst genomsnittlig 

omsättningshastighet återfinns i toppen och den med lägst omsättningshastighet återfinns 

längst ner i tabellen.  

 

Utifrån tabell 1 går det att utläsa att Lannebo Sverige 130/30 har den högsta genomsnittliga 

omsättningshastigheten för undersökningsperioden i denna studie 2012-2014. Den har en 

Omsättningshastighet (%) 

Fonder Medelvärde 

Lannebo Sverige 130/30  240 

Lannebo Sverige  153 

Granit Sverige 130/30  96 

Enter Sverige  84 

Swedbank Robur Sverigefond  73 

Danske Sverige Invest  66 

Handelsbanken Sverigefond  60 

SEB Sverigefond  60 

Gustavia Sverige  35 

DNB Sverigefond A  31 

Skandia Sverige  30 

SEB Sverige Indexfond  30 

Didner & Gerge Aktiefond  28 

Spiltan Aktiefond Sverige  22 

Handelsbanken Sverigefond Index  13 

Handelsbanken Mega Sverige Index  13 
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genomsnittlig omsättningshastighet på 240 procent. Detta betyder att fondens värdepapper 

byts ut cirka 2,4 gånger per år. Även Lannebo Sverige har en hög omsättningshastighet med 

153 procent och placeras på andra plats i rangordningen av fonderna i studien. Som förväntat 

återfinns två indexfonder längst ner i tabellen, vilka är Handelsbanken Sverigefond Index och 

Handelsbanken Mega Sverige Index. Dessa två indexfonder rankas lägst med avseende på 

genomsnittlig omsättningshastighet och har en genomsnittlig omsättningshastighet på 13 

procent. Utifrån tabellen går det att utläsa att många aktivt förvaltade fonder har en låg 

genomsnittlig omsättningshastighet. Exempel på dessa är de fyra aktivt förvaltade fonderna; 

DNB Sverigefond A, Skandia Sverige, Didner & Gerge Aktiefond samt Spiltan Aktiefond 

Sverige, som har ungefär den samma eller lägre genomsnittlig omsättningshastighet än SEB 

Sverige Indexfond. Från tabellen går det även att utläsa att de flesta aktivt förvaltade fonder 

samt samtliga indexfonder har en genomsnittlig omsättningshastighet under 100 procent. 

Medelvärdet för de aktivt förvaltade fondernas omsättningshastighet är 75,23 procent och 

medianen är 60 procent. Detta innebär att de flesta av fonderna i studien behåller sina aktier i 

mer än ett år.  

 

5) Diskussion/analys 

5.1) Marknadseffektivitet 

Mot bakgrunden av Eugene Famas teori om den effektiva marknadshypotesen kan man 

begrunda om det överhuvudtaget är betydelsefullt att ägna sig åt aktiv förvaltning. Om 

marknaden har en stark effektivitet så är en investerares skicklighet inte av betydelse då all 

tillgänglig information reflekteras i aktiepriset. På en sådan marknad går det bara att urskilja 

tursamma och otursamma investerare men inga överlägsna fondförvaltare som konstant kan 

slå marknaden. Om marknaden har hög effektivitet är det inte betydelsefullt att ägna sig åt 

aktiv förvaltning. På en sådan marknad finns det ingen anledning för en aktiv förvaltare att 

ens försöka slå index och därför kan denne lika gärna följa index. Eftersom fondbolagen gör 

en betydligt större vinst på aktivt förvaltade fonder än indexfonder på grund av de avgifter 

som finns förknippade med de olika formerna av förvaltning, kan det på en sådan marknad 

vara lockande för fondbolag att använda sig av så kallade dolda indexfonder. Om aktiva 

förvaltare tror att marknaden är effektiv och att det är svårt att slå index skulle det kunna vara 

ett incitament att inte förvalta fonden aktivt. 
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Det finns emellertid flera bevis på att marknaden inte har en stark effektivitet. Det verkar 

finnas anomalier på aktiemarknaden som en aktiv förvaltare kan utnyttja. Om vi antar att så är 

fallet är det alltså meningsfullt att ägna sig åt aktiv förvaltning. Ju mer aktivt en fond 

förvaltades skulle då öka potentialen att slå marknaden. Följaktligen skulle fonden även kunna 

prestera betydligt sämre än marknaden som en konsekvens av en tilltagande aktivitet i 

förvaltningen. Detta skulle kunna ge upphov till att aktiva förvaltare inte är så aktiva i sin 

förvaltning, eftersom det finns risk för att en aktivt förvaltad fond presterar sämre än sitt 

jämförelseindex. Enligt Grossman och Sfiglitz (1980) måste det finnas en del förekommande 

vinster på aktiemarknaden för att acceptera kostnaden för att ta fram finansiell information, 

alltså kan marknaden aldrig bli helt effektiv. Därför menar Jones och Wermers (2011) att 

aktiv förvaltning spelar en viktig roll för samhället eftersom samlandet och analysen av 

finansiell information förbättrar allokeringen av kapital och därmed även ekonomisk 

effektivitet och tillväxt. Även om den svenska marknaden skulle vara nära en effektiv 

marknad och det således skulle vara mycket svårt för aktiva förvaltare att slå index, fyller 

ändå aktiv förvaltning en funktion för samhället genom att försäkra effektivitet.  

 

5.2) Beskrivning av marknadsförhållanden  

Enligt Cremers et al. (2013) finns det ett problem med dolda indexfonder på marknaden. 

Även om indexfonder är ovanliga i många länder, så är det inte ovanligt att fondförvaltare 

som på pappret säger sig vara aktiva i själva verket förvaltar sina fonder passivt. Deras 

fondinnehav skiljer sig mycket lite från deras jämförelseindex, trots att de marknadsför sig 

själva och tar ut avgifter som om att de faktiskt ägnade sig åt aktiv förvaltning. Cremers et al. 

(2013) fann att på marknader utanför USA är cirka 30% av tillgångarna förvaltade av dolda 

indexfonder, vilket beräknas som en fond med en andel active share under 60%. I USA var 

andelen dolda indexfonder lägre. I vår undersökning fann vi att mindre än 40% av fonderna 

på den svenska marknaden hade en active share nära 60% eller över. Alltså var hela 60% av 

de aktivt förvaltade fonderna i undersökningen så kallade dolda indexfonder. Detta är dubbelt 

så mycket som Cremers et al. (2013) fann i sin undersökning och tyder på en hög grad av 

dolda indexfonder i Sverige jämfört med andra länder. Cremers et al. (2013) fann även att en 

högre närvaro av indexfonder leder till mer konkurrens på marknaden, medan en större andel 
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dolda indexfonder i ett land reflekterar en brist på konkurrens. Det finns ett större utbud av 

indexfonder på den amerikanska marknaden, vilket kan vara en anledning till att det finns 

färre dolda indexfonder i USA än vad vi fann i vår undersökning om den svenska marknaden.  

 

På den svenska marknaden fanns det under år 2014 ca 2 500 fonder tillgängliga för 

privatpersoner. Av dessa var cirka 120 indexfonder. Att endast 120 fonder av det totala 

fondutbudet på 2 500 fonder är indexfonder kan anses vara lite. Det uppgår endast till 4,8% av 

det totala utbudet. Den låga andelen indexfonder på den svenska marknaden skulle kunna vara 

ett tecken på att marknaden har en brist på konkurrens och att detta är en anledning till den 

höga andelen dolda indexfonder. Dock så har andelen indexfonder konstant ökat under de 

senaste åren. Detta kan komma att leda till att andelen dolda indexfonder krymper i framtiden, 

och att den svenska marknaden kan komma att uppvisa fler verkligt aktivt förvaltade fonder.  

Cremers et al. (2013) fann även att indexfonder var vanligare i länder där det finns stark 

reglering av fondförvaltning. 

 

I Sverige finns det flera lagar som reglerar fondförvaltning. Dessa verkar dock inte endast 

främja utan även vara ogynnsamma för möjligheterna att bedriva aktiv förvaltning.  Exempel 

på detta är att en förvaltare inte får investera mer än 10 procent av fondförmögenheten i fyra 

bolag och inte mer än 5 procent i övriga innehav. Denna lag kan göra det svårt att bedriva en 

hög grad av aktiv förvaltning.  Detta kan vara en anledning till att ingen fond i vår 

undersökning nådde upp till intervallet med den högsta andelen active share på 81-100%. En 

förvaltare får inte heller förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för 

fondbolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. Denna lag gör det 

svårt för fondbolag med en stor fondförmögenhet att inta positioner i mindre bolag. 

Följaktligen kan lagstiftningen vara ytterligare en anledning till att aktiva förvaltare har svårt 

att differentiera sig från index och bedriva aktiv förvaltning. En annan möjlig orsak till varför 

fonder inte uppvisar tillräckligt mycket aktivitet kan vara att de saknar resurser. Jones och 

Wermers (2011) hävdar att fonder som är tecknade av stora fondförvaltningsbolag tenderar att 

prestera bättre än mindre på grund av skalfördelar. De framhåller att större fondbolag har 

större resurser för att samla och analysera information samt bättre tekniska produkter för att 

göra affärer till lägre kostnader. Även detta skulle kunna vara en anledning till varför de 
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svenska fonderna i vår undersökning hade fler dolda indexfonder än de amerikanska som 

Cremers et al. (2013) refererade till. Den svenska aktiemarknaden är betydligt mindre än den 

nordamerikanska. Som en följd av detta är det troligt att Sverige har mindre fondbolag än vad 

USA har och således fondbolag med mindre resurser att bedriva aktiv förvaltning. 

 

5.3) Aktiv risk  

Traditionellt sett är graden av aktiv förvaltning i kvantitativa termer fokuserad endast på aktiv 

risk. Enligt Ammann och Zimmerman (2000) förväntas en indexfond ha en aktiv risk nära 

noll och en aktivt förvaltad fond förväntas ha en högre aktiv risk. Utifrån vår empiriska studie 

fann vi att de indexfonder som var med som referens hamnade i det lägre intervallet av aktiv 

risk, med en aktiv risk på 0-2%. Av de aktivt förvaltade fonderna befann sig lite mindre än 

hälften i det lägre intervallet och övriga i intervallet med en aktiv risk på 2-4%. Detta kan 

tolkas som att det inte finns några större skillnader i andelen aktiv risk när man jämför 

indexfonder och aktivt förvaltade fonder på den svenska marknaden, men att en högre andel 

aktiv risk ändå verkar vara associerad med högre aktivitet i fonden. Aktiv risk är inte endast 

något positivt utan en högre aktiv risk innebär även en ökad volatilitet i fonden vilket en 

förvaltare helst vill undvika. Därför är det troligt att även en aktiv förvaltare inte vill ha en 

alltför hög andel aktiv risk i sin fond.  

 

5.4) Active share 

Cremers och Petajisto (2009)  menar att andelen active share är av betydelse eftersom det ger 

information om fondens potential att slå dess jämförelseindex, då en förvaltare endast kan slå 

index genom att skilja sig från det. De menar att en viss nivå av active share måste uppnås för 

att en fond ska ha möjlighet att prestera bättre än dess jämförelseindex. Enligt Cremers och 

Petajisto (2009) som skapat måttet active share så ska en fond ha en active share andel på 

minst 60% procent för att klassificeras som aktiv. Fonder med en lägre andel active share ska 

alltså anses vara dolda indexfonder. I vår undersökning av active share på aktivt förvaltade 

Sverigefonder så nådde endast 5 av de 13 fonderna i undersökningen upp till en active share 

på 60%, vilket är lite mindre än 40% av fonderna. Alltså är 60% av de fonder som utger sig 

för att vara aktiva egentligen dolda indexfonder enligt denna definition. En active share på 

100% betyder att fonden helt skiljer sig från dess jämförelseindex (Cremers och Petajisto, 
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2009). I vår undersökning på active share hamnade den största andelen av fonderna i 

intervallet med en active share på 41-60 %. 43,75% av fonderna befann sig i denna kategori. 

Av detta kan man dra slutsatsen att den största andelen av Sverigefonderna i studien skiljde 

sig i sina positioner med ungefär 50% jämfört med dess jämförelseindex SIX Portfolio Return 

Index innehav. Det kan även konstateras att de flesta av studiens fonder inte når upp till en 

önskad aktivitetsnivå då aktivitetsmåttet active share används.  

 

5.5) Aktiv risk kombinerat med active share 

Enligt Cremers och Petajisto (2009) så kan active share om det kombineras med aktiv risk ge 

ett mer sofistikerat och betydelsefullt resultat. De hävdar också att active share är högre för 

fonder med högre aktiv risk. Därför konstruerades ett stapeldiagram för fonderna i vår 

undersökning där dessa två mått observerades tillsammans för varje fond. Utifrån diagrammet 

gick det att se ett samband mellan andelen active share och aktiv risk för fonderna i 

undersökningen. Cremers och Petajistos teori om att en högre andel active share för en fond är 

förenat med en högre andel aktiv risk verkar stämma överens med vårt resultat. De fonder 

med högst andel active share hade även högst andel aktiv risk, med undantag för fonden Enter 

som hade en hög andel active share men en relativt låg andel aktiv risk. Detta tolkar vi som att 

både active share och aktiv risk är bra mått på hur aktiv en fond är då det verkar finnas ett 

samband mellan dessa två mått. Av det empiriska resultatet för aktiv risk kombinerat med 

active share för denna studie fann vi dock att en hög andel active share inte nödvändigtvis 

associeras med en hög andel aktiv risk i en portfölj. Det fanns däremot ett tydligt samband 

mellan de två måtten. Utifrån Cremers och Petajistos observationer och resultatet av empirin i 

denna studie verkar det vara lämpligt att kombinera dessa två mått tillsammans för att 

undersöka aktivitetsnivån i en fond. 

 

 

5.6) Omsättningshastighet 

Omsättningshastighet har också föreslagits som ett aktivitetsmått för att mäta aktivitetsnivån i 

en fond. Cremers och Petajisto (2009) hävdar däremot att måttet har ett par statistiska brister 

och är av mindre betydelse. Enligt dem så mäter omsättningshastighet endast hur frekvent 

fondförvaltaren gör ändringar i dess aktiva positioner, men inte hur aktiva dessa positioner i 
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själva verket är. Inflöden och utflöden i fonden kan generera extra omsättning, men säger 

ingenting om aktivitetsnivån i fonden. Dessutom är det möjligt att ifall omsättningshastighet 

används som ett verktyg för att mäta aktiv förvaltning så kan det skapa incitament för mindre 

aktiva fonder att generera onödigt mycket aktiehandel för att framstå som mer aktiva (Odean, 

1999). En hög omsättningshastighet kan till och med anses vara negativ för en fond. Dock så 

fann Dahlqvist, Engström and Söderlind (2000) en positiv korrelation mellan en fonds 

omsättningshastighet och prestation på den svenska marknaden.  

 

Utifrån teorin så verkar det alltså osäkert ifall en hög omsättningshastighet är positivt 

korrelerat till värdeskapandet i en fond. Det förefaller diskutabelt ifall aktivitetsmåttet 

omsättningshastighet egentligen är ett bra mått på aktivitetsnivån i en fond. Svenska 

aktiefonder har i genomsnitt en omsättningshastighet på strax under 100 procent enligt 

Morningstar (2015). Resultatet av fonderna i studien visar att endast tre av fonderna har en 

omsättningshastighet som är nära eller överstiger en omsättningshastighet på 100 procent. 

Medelvärdet för de aktivt förvaltade fonderna i studien är 75,23 procent och medianen är 60 

procent. Jämfört med Morningstars uppgifter om svenska aktiefonder så har de aktivt 

förvaltade fonderna i denna studie en lägre omsättningshastighet. Utifrån den presenterade 

teorin i denna studie så behöver inte en hög omsättningshastighet vara förenad med en hög 

grad av aktivitet i förvaltningen av fonden. En möjlig förklaring till varför 

omsättningshastighet för de aktivt förvaltade fonderna i studien var relativt låg kan vara att 

flera av förvaltarna av de aktivt förvaltade fonderna kanske använder sig av en buy-and-hold-

strategi.  

 

 

5.7) Samband mellan de olika aktivitetsmåtten 

Resultatet av den empiriska studien visar på att det verkar finnas ett samband mellan hög 

aktiv risk och active share. Det är i enlighet med vad som återfinns i forskning på området 

aktiv förvaltning då Cremers och Petajisto (2009) hävdar att active share är högre för fonder 

med högre aktiv risk. De fyra fonderna Spiltan, Lannebo 130/30, Didner & Gerge samt 

Lannebo Sverige har högst andel av både active share och aktiv risk i förhållande till övriga 

fonder i undersökningen. När dessa fonder jämförs med avseende på aktivitetsmåttet 
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omsättningshastighet, går det att utläsa att två av dessa fonder även har hög 

omsättningshastighet men att två har mycket låg omsättningshastighet. I tabell 1 uppvisar 

Lannebo Sverige 130/30 den högsta genomsnittliga omsättningshastigheten. Även Lannebo 

Sverige har en hög genomsnittlig omsättningshastighet och placerar sig på andra plats i 

rangordningen av fonderna i studien. Däremot befinner sig Didner & Gerge Aktiefond samt 

Spiltan Aktiefond Sverige längst ner i tabellen när det kommer till de aktivt förvaltade 

fonderna och har ungefär samma genomsnittliga omsättningshastighet som indexfonden SEB 

Sverige Indexfond. Det ter sig som ett lustigt samband att bland de fyra fonderna med högst 

andel aktiv risk och active share har två av dessa högst omsättningshastighet medan de andra 

två har lägst omsättningshastighet bland de aktivt förvaltade fonderna i undersökningen. 

Utifrån denna information går det inte att finna något samband i aktivitetsnivån mellan 

omsättningshastighet och de två aktivitetsmåtten active share och aktiv risk. Dock verkar 

resultatet tvetydigt och det behövs betydligt fler observationer för att kunna dra några 

konkreta slutsatser.  

 

 

6) Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka aktivitetsnivån i svenska aktivt förvaltade 

aktiefonder genom att titta på de tre olika aktivitetsmåtten active share, aktiv risk och 

omsättningshastighet. I vår undersökning fann vi att mindre än 40% av de aktivt förvaltade 

fonderna i studien hade en active share nära 60% eller över, vilket är gränsen för att få kallas 

för aktivt förvaltad enligt Cremers och Petajisto (2009). Alltså var 60% av de fonder som 

utgav sig för att vara aktivt förvaltade i vår undersökning egentligen så kallade dolda 

indexfonder. Vår slutsats är därför att en stor andel av de Sverigefonder som observerats i 

denna studie inte når upp till en tillräckligt hög aktivitetsnivå och att det därför kan finnas 

problem med dolda indexfonder på den svenska marknaden. I vår empiriska studie av 

aktivitetsmåttet aktiv risk fann vi att det inte fanns några större skillnader i andelen aktiv risk 

när man jämför indexfonder och aktivt förvaltade fonder på den svenska marknaden. Däremot 

fann vi att en större andel aktiv risk ändå verkar vara associerad med högre aktivitet i en fond. 

De fonder med högst andel active share hade även högst andel aktiv risk.  Resultatet från den 

empiriska undersökningen tillsammans med tidigare forskning på området, tolkar vi som att 
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både active share och aktiv risk är bra mått på hur aktiv en fond är då det verkar finnas ett 

samband mellan dessa två mått. För att undersöka aktivitetsnivån i en fond är det bra att 

kombinera dessa två mått tillsammans. Vad gäller aktivitetsmåttet omsättningshastighet så 

verkar det vara diskutabelt ifall en hög omsättning egentligen skapar något värde för en fond. 

Vi tolkar resultatet från vår empiriska undersökning och tidigare forskning som presenterats i 

denna studie gällande omsättningshastighet som att aktivitetsmåttet saknar relevans som ett 

mått på en fonds grad av aktivitet.  

 

Vi har ett par antaganden om orsakerna till varför flera av fonderna i vår undersökning av 

svenska aktivt förvaltade aktiefonder inte uppvisade en hög grad av aktivitet. En andledning 

kan vara att endast 4,8%  av fondutbudet på den svenska marknaden utgörs av indexfonder. 

Detta faktum kan vara ett tecken på att den svenska aktiemarknaden har en brist på 

konkurrens och att det är en anledning till den höga andelen dolda indexfonder. En ökad 

närvaro av indexfonder leder till mer konkurrens på marknaden. En annan orsak kan vara att 

det finns lagar som reglerar fondförvaltning som kan vara ogynnsamma för möjligheterna att 

bedriva aktiv förvaltning. Ytterligare en källa till varför svenska aktivt förvaltade fonder inte 

uppvisar tillräckligt mycket aktivitet kan vara att de saknar resurser att bedriva en fullgod 

aktiv förvaltning.  
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7) Appendix 

Figur 1 Exempel på beräkning av aktiv risk för en fond 

 

 



 
  

 
  
    

 
 

36 
 

Figur 2 Exempel på beräkning av active share för en fond 
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