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Sammanfattning 
Den svenska fondmarkanden har haft en enorm utveckling de senaste tio åren med en 

kraftigt ökad fondförmögenhet och en börs med både signifikanta upp- och 

nedgångar. Den höga volatiliteten på marknaden föranleder att både fonderna och 

deras förvaltare bör analyseras noga, bland annat för att analysera hur fonderna 

hanterar aktiv avkastning. Ett område som är specifikt intressant att studera i relation 

till avkastning är hur förvaltare ändrar sin risk som en direkt effekt av förvaltarens 

prestation. Sambandet antas vara kopplat till hur förvaltare blir kompenserade samt 

hur fondinvesterare agerar i olika avkastningssituationer.  

 Tidigare studier från den amerikanska marknaden visar på att när en fond 

presterar relativt sätt ”dåligt” och avviker negativt från sitt jämförelseindex riskerar 

förvaltaren inte något personligen. Det innebär i sin tur att förvaltaren kan öka sitt 

risktagande för att på så sätt kunna förbättra resultatet. Detta fenomen uppstår 

eftersom kompensationsmodellerna ofta erbjuder förvaltarna en stor del fast 

kompensation. Att undersöka hur de svenska fondförvaltarna agerar beroende på hur 

de presterar och därmed utröna deras riskbeteende är av värde eftersom hur 

fondförvaltare väljer sin risk påverkar möjligheten till avkastning. Frågan är om 

riskbeteendet är en följd av hur förvaltarna kompenseras eller påverkas de kanske av 

andra faktorer. 

 De fonder som ingår i studien är aktiefonder med placeringsinriktning på 

Sverige och den dagliga avkastning och aktiva risken har studerats halvårsvis för de 

senaste sex åren. Två olika metoder där avkastning och val av risk mäts har använts 

för att uttyda beteendet. 

 Resultaten visar tydligt att förvaltare på den svenska fondmarknaden väljer att 

minska sin aktiva risk när de har presterat bättre än index första halvåret. En slutsats 

som kan dras är att förvaltarna eftersträvar att säkra den upparbetade positiva 

avkastning mot index genom att sänka den aktiva risken. Det finns således ett ”hårt” 

tak i ersättningsmodellen. En annan slutsats är att förvaltarna är rädda för att förlora 

mer än vad de redan gjort och att ersättningsmodellen inte har ett ”hårt” golv. De är 

inte orädda trots att de har en minimiersättning. Förvaltarna visar att de är försiktiga 

och är i stor utsträckning riskaverta. Att öka den aktiva risken när fonden har tappat 

mot index märks främst hos bolag med investeringsinriktning på små bolag. 
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1. Introduktion 

Under de senaste 15 åren kan man notera ett ökat intresse för fondsparande i olika 

former i Sverige. Detta kan vara en direkt följd av den kraftiga börsuppgången i 

slutet av 1990-talet. Det kan också vara en reaktion på introduktionen av det nya 

premiepensionssystemet som innebar större individuellt ansvar i placeringen av 

pensionspengarna. Det ökade intresset har i sin tur lett till ett växande utbud av 

fonder på marknaden, både i form av olika placeringsinriktningar och produkter men 

också i antalet förvaltare och företag som erbjuder tjänster inom denna sektor. En 

klart noterbar effekt av den ökande aktiviteten på fondmarknaden är att en allt större 

andel av hushållens sparande placeras i sparformer som mer eller mindre baseras på 

fonder. Det medför naturligtvis att fondernas betydelse för den enskilde spararen och 

för samhället ökat kraftigt under tidsperioden. 

 

Det ökade fondsparandet har resulterat i en nationellt växande total fondförmög-

enhet. I slutet av 1995 uppmättes den totala fondförmögenheten till ca 240 miljarder 

placerade i 629 fonder (genomsnitt 382 milj./fond) och vid halvårsskiftet 2005 hade 

den samlade förmögenheten ökat till ca 1 160 miljarder i 1118 fonder (genomsnitt 

1037 milj./fond).1. Det innebär nästan en femdubbling av det totala fondvärdet och 

en tredubbling av det genomsnittliga fondvärdet per fond på knappt 10 år. Hur denna 

tillväxt har påverkat de svenska fondernas avkastning är dock fortfarande ganska 

oklart. Den senaste studien som genomförts i Sverige på hur svenska fonder 

presterar2 är ifrån 1999, dvs. den baseras på marknadsinformation före den kraftiga 

börsnedgången i början av 2000. Studien visade på att allemansfonder, som vid den 

tiden var de största aktiefonderna, uppvisade en negativ korrelation mellan 

fondförmögenhet och en riskjusterad avkastning. Detta skulle kunna indikera att 

stora fonder vars fondförmögenhet växer har svårt att prestera bättre än sitt 

jämförelseindex. 

 

                                                 
1  Svensk Fondstatistik, Fondbolagens Förening 2005-09-06 
2 Dahlqvist M., Engström S. och Söderlind P., Performance and characteristics of Swedish mutual 

funds, 2000  
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Efter den kraftiga börsuppgången i slutet av 1990-talet, det stora tillskottet av 

fondkapital via premiepensionssystemet och ökat finansiellt sparande påbörjades en 

utförsbacke för aktiemarknaden som pågick under flera år. Nedgången på marknaden 

fick till konsekvens att de renodlade aktiefonderna tappade mycket i värde (kapital) 

och fondförvaltarna tvingades att agera på en aktiemarknad med stor volatilitet. Detta 

är specifikt problematiskt i en miljö där fondernas effektivitet är svårt att bedöma. 

 

När en privatperson eller placerare väljer att investera i en aktiefond som placerar 

aktivt i värdepapper förväntar han eller hon sig att erhålla en avkastning som är 

högre än ett specifikt jämförelseindex. Ett jämförelseindex syftar till att ge ett mått 

på hur utvecklingen på en specifik marknad eller region har varit under en tidsperiod. 

Om investeraren inte förväntar sig en avkastning som avviker nämnvärt från 

jämförelseindex skulle han/hon kunna investera i en ren indexfond, som i regel har 

en lägre avgift och som ger en avkastning i närmast identisk med index. För att en 

fond skall kunna uppnå en avkastning som är bättre än sitt jämförelseindex (även 

kallad aktiv avkastning) krävs att förvaltaren har en mer aggressiv placeringsstrategi. 

Detta eftersom en hög risknivån i en fond påverkar möjligheterna till en högre 

avkastning. När fondförvaltaren beslutar hur fondkapitalet skall placeras finns inga 

garantier på vilken avkastning han kommer att erhålla. För att kunna ta beslut om 

strategi måste därför andra parametrar beaktas, t.ex. den specifika risken i tillgången, 

storleken på företaget man investerar i och tillväxtmöjligheten för det enskilda 

företaget och/eller sektorn. Det handlar därför i regel om att fondförvaltaren skall ta 

ett beslut om att över- eller undervikta de aktier som ingår i jämförelseindex efter 

vad de tror om framtiden för de enskilda aktierna eller sektorerna. 

 

När en fondförvaltare väljer hur fondkapitalet skall allokeras, inom de givna 

riktlinjerna för fonden, tvingas han/hon att ta beslut under osäkerhet. Detta eftersom 

avkastningen på innehaven i portföljen inte på förhand kan garanteras. Valet blir 

därmed ett risktagande och kan förväntas påverkas av förvaltarens inställning till 

risk, dvs. om han är riskavert eller risksökande. Olika förvaltare har olika 

grundläggande inställning till risk. En förvaltares riskpreferenser kan signaleras via 

de nyckeltal som fonden uppvisar. Dessutom kan en förvaltares riskpreferenser och 

beteende ändras under tidens gång, t.ex. kan de bli påverkade av hur fonden har 

presterat. En riskavert förvaltare kan ta högre risker givet att fondens utveckling varit 
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gynnsam, och naturligtvis tvärtom. I samband med att fondförmögenheten växer 

kommer risken i absoluta tal öka med förmögenheten, under antagandet att den 

procentuella risknivån är konstant. Detta kan i sin tur leda till ett antal frågor kring 

fonderna och förvaltarnas beteenden. 

 

Det finns flertalet studier som belyser hur förvaltare ändrar sin risk som en direkt 

effekt av den prestation som uppvisats. Detta beteende antas vara kopplat till hur 

förvaltare blir kompenserade samt hur fondinvesterare agerar. Ett begrepp som starkt 

sammankopplas med detta beteende är ”turnering”. En turnering kan illustreras av en 

tävling mellan olika fondförvaltare att prestera relativt eller absolut bättre än andra 

förvaltare, att ha större tillförsel av fondkapital och därmed kunna erhålla högre 

enskild kompensation än andra förvaltare på marknaden. De studier som finns 

tillgängliga inom detta område är främst koncentrerade till den amerikanska 

fondmarknaden. Frågan är om detta observerbara fenomen även existerar på den 

Svenska fondmarknaden, trots att kompensationsstruktur och förvaltningsfilosofi 

skiljer avsevärt mellan regionerna. 

 
3 4Tidigare studier av Brown, Harlow och Starks (BHS)  och Chen och Pennacchi  har 

undersökt hur förvaltare agerar i olika givna situationer, baserat bland annat på olika 

kompensationsmodeller och hur väl förvaltaren presterar. Studierna visar tydligt på 

att när en fond presterar relativt sätt ”dåligt” och avviker negativt från sitt 

jämförelseindex riskerar förvaltaren direkt inte något personligen. Detta eftersom 

kompensationsmodellerna ofta erbjuder förvaltarna en stor del fast kompensation, 

och den prestationsbaserade delen är inte dominerande utan skall fungera som en 

motivator för förvaltaren att prestera god avkastning. Men förvaltaren blir inte direkt 

straffad för dålig relativ avkastning (dvs. kompensationsmodellen har ett klart 

definierat golv). Denna begränsning antas leda till att förvaltarna väljer att avvika 

mer från jämförelseindex för att på så sätt chansa att förbättra resultatet när det går 

dåligt. Med andra ord när en fond presterar dåligt ökar de sin aktiva risk (Tracking 

                                                 
3 Brown, K., Harlow, W.V., Starks, L., Of tournaments and temptations: An analysis of managerial 

incentives in the Mutual Fund industry, 1996 
4 Chen, Hsiu-lang, Pennacchi, George G., Does prior performance affect a Mutual Funds choice of 

risk? Theory and further empirical evidence, 2005 
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Error, TE).  Den omvända situationen uppstår då fonderna presterar relativt bra mot 

jämförelseindex och förvaltarna i större utsträckning väljer att minska sin aktiva risk 

för att låsa inne sin upparbetade överavkastning. 

 

Att undersöka hur de svenska fondförvaltarna agerar beroende på hur de presterar 

och därmed utröna deras riskbeteende är av värde eftersom hur fondförvaltare väljer 

sin risk påverkar möjligheten till avkastning. Frågan är om riskbeteendet är en följd 

av hur förvaltarna kompenseras eller påverkas de kanske av andra faktorer. 

 

För att kunna genomföra denna studie har avgränsningar gjorts kring vilka fonder 

och vilken tidsperiod som skall ingå i undersökningen. De fonder som kommer att 

studeras är de som har placeringsinriktning på Sverige och tidsperioden är de senaste 

sex åren från 2000 till 2005. 

 

Uppsatsens disponeras i att kapitel två beskriver teori kring risker i och utvärdering 

av fonder samt portföljteorier. Kapitel tre är en genomgång av tidigare studier och 

fjärde beskriver metoden med urval och tillvägagångssätt. I femte presenteras 

empirin och sjätte analyseras resultaten. 
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2. Teori 

2.1 Utvärdering av fonder 

För att kunna jämföra och utvärdera olika fonder har en rad modeller utvecklats. Det 

gemensamma för de flesta av dessa modeller är att avkastningen på något sätt ställs i 

relation till den risknivå med vilken avkastningen är uppnådd. Därmed underlättas 

jämförelsen mellan fonder som har olika nivåer av risk. Några av de vanligaste 

metoderna för att utvärdera fonders prestation utvecklades under 1960-talet av 

Treynor, Sharpe och Jensen5. Både Treynor och Sharp’s modeller är relativa 

mätningar där fondens avkastning över den riskfria räntan sätts i relation till risken. 

Detta ger således inget mått på hur portföljen har presterat i absoluta termer.  

 

Jensens metod för att utvärdera prestationen i portföljer är den vanligaste använda, 

men har även blivit utsatt för kritik genom åren.6 Det har också inneburit att den har 

modifierats och omarbetats under åren. Modellen baseras på Capital Asset Pricing 

Model, CAPM, och den efterföljande Security Market Line, SML. Enligt Jensen’s 

modell jämförs den faktiska avkastningen från en förvaltad portfölj med en 

hypotetisk portfölj med samma risknivå. Skillnaden kan sedan tolkas som ett mått på 

prestationen enligt formeln7

( )FtMtppFtpt RRRR −+=− βα  

tningUnderavkasÖver

portföljenförkenMarnadsris
avkastningrtföljensMarknadspoR

räntaRiskfriR

avkastningsPortföljenR

p

p

Mt

Ft

pt

/=

=
=
=

=

α

β
 

                                                 
5 Zamanian, Max, Methods for Mutual Fund Portfolio evaluation: An application to the Swedish 

market, 1997 
6  Ibid. 
7 Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Modern portfolio theory and investment analysis, 1995 
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där alfa, α , och beta, βp p, är minsta kvadratskattningens estimatorer. Modellen kallas 

allmänt för Jensen’s alfa och ett positivt alfa visar på en överavkastning medan ett 

negativt visar att portföljen har presterat sämre än den hypotetiska portföljen som har 

samma risk. I detta läge är det viktigt att notera att valet av marknadsportfölj eller 

benchmark påverkar vilket alfa och därmed vilken över- eller underavkastning en 

portfölj har presterat. 

 

Under 1990-talet har flertalet forskare som Carhart, Gruber, Grinblatt och Titman 

gett sig in i diskussionen kring hur man utvärderar en aktiefonds prestation på bästa 

sätt.  Studier från dessa har framför allt kommit fram till att passiva aktiefonder 

presterar bättre än aktiva. I en studie av Wermers8 som också utvärderar det aktiva 

förvaltandet har han valt en mer ingående metod. Skillnaden i denna studie mot de 

andra är att fondens prestation och avkastning delas upp i flera delar för att analysera 

aktiv vs passiv förvaltning. Det delas in i förvaltarens ”stock-picking” talang, 

fondens stilinriktning, transaktionskostnader och avgifter. Wermers visade på att det 

i fonder med hög omsättning uppkommer en signifikant högre meddelavkastning än 

för de med låg omsättning trots påtagligt högre transaktionskostnader och högre 

avgifter. Detta är delvis ett resultat av att de är bättre på att välja ut aktier. Ett annat 

resultat i studien var att aktiefonders innehav av likvida medel och obligationer 

påverkar nettoresultatet rejält i jämförelse med marknaden. 

 
9 10I annan forskning av bl.a. Wermers  har en mer avancerad metod för att utvärdera 

en fondförvaltare utvecklats, där man analyserar fonden utifrån innehaven istället för 

att utvärdera den efter avkastningen och risken. En fördel med denna nya metod 

jämfört med de äldre metoderna är svårigheterna med att hitta ett effektivt 

benchmark att utvärdera fonden mot i de gamla metoderna. Ett problem med tidigare 

mätningar är att stilinriktningen på fonderna skiftar med tiden. En annan fördel är att 

innehavsdata leder till att förvaltarens förmåga i asset allocation (tillgångsfördelning) 

                                                 
8  Wermers, Russ, Mutual Fund Performance: An empirical decomposition into stock-picking talent, 

transaction costs and expenses, 2000 
9  Wermers, Russ, Performance evaluation with portfolio holdings information, 2006 
10 Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S., Wermers, R., Measuring Mutual Fund Performance with 

Characteristic-Based Benchmarks, 1997 
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innan avgifter och trading kostnader kan utläsas och till sist kan källorna till värdet 

som förvaltaren bidrar med delas upp. Utvecklingen av denna metod ledde till att 

benchmark framtas specifikt för den fond som utvärderas beroende på dess innehav 

och baseras på market capitalization, book-to-market och tidigare avkastning på de 

innehavda aktierna. 

2.1.1 Risker i fonder 

Att beräkna avkastningen på en portfölj över en specifik tidsperiod är ofta ganska 

enkelt och baseras på att man jämför värdet i portföljen vid två olika tillfällen. Att 

bestämma risken för en portfölj eller fond under samma tidsperiod är däremot mer 

komplicerat. Det beror på att det finns en rad olika typer av risk i en portfölj av 

finansiella tillgångar. Vanligen delas finansiella risker upp i fyra olika kategorier:  

 

• Marknadsrisk – Risken för att portföljens värde förändras till följd av att ett 

marknadspris förändras. Det kan innebära valuta, räntor eller pris på någon 

specifik tillgång.  

 

• Kreditrisk – Risken för att förluster uppstår i portföljen till följd av att en 

motpart inte kan fullfölja sitt betalningsansvar. 

 

• Likviditets Risk – Risken för att förluster uppstår till följd av att marknaden 

är begränsad och att enskilda positioner är svåra att stänga utan att ökade 

kostnader. 

  

• Operationell Risk – Risken för att förluster uppstår i portföljen till följd av 

mänskliga faktorn, såsom felaktigheter och bedrägerier. 

 

Inom varje riskkategori finns en rad olika modeller och mått tillgängliga för att 

kunna mäta och följa upp exponeringen i portföljen. För fonder är de vanligaste 

metoderna att mäta risk: Standardavvikelse, Value-at-Risk, Beta, Aktiv Risk och 

Duration (duration är specifikt för räntefonder)11. 

 

                                                 
11 Fonder och Risk, Fondbolagens Förening, 2005-11-22 
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Ett av de riskmått som används specifikt för fonder är aktiv risk, även kallat Tracking 

Error. Det är ett mått på hur mycket en fond avviker från sitt jämförelseindex, vilket 

i sig tyder på hur aktiv en förvaltare är i sin förvaltning. Aktiv risk definieras som 

standardavvikelsen på skillnaden i avkastningen mellan jämförelseindexet och 

fondens avkastning.  

avkastninglativR

avkastningsPortföljenR
avkastningindexetsJämförelseR

RRR

r

p

M

rMp iii

Re=

=
=

=−

 

( )
1

1

2

−

−
=
∑
=

n

RR
riskAktiv

n

i
rri

 

Den aktiva risken kan endast anta ett värde som är lika med eller större än noll, Om 

värdet är nära noll innebär det att avkastningen i fonden inte skiljer sig nämnvärt från 

jämförelseindexet, vilket är normalt för indexfonder. Fonder som skall förvaltas 

aktivt brukar ha en aktiv risk på mellan 5 och 15. Blir den aktiva risken för hög bör 

det dock övervägas att byta jämförelseindex12. 

2.2 Portföljteori 

I samband med att man konstruerar en portfölj av finansiella tillgångar är i allmänhet 

målsättningen att erhålla en så hög avkastning som möjligt (maximera avkastningen). 

Om den förväntade avkastningen på de placeringsalternativ som finns tillgängliga är 

på förhand känd, blir valet av investering okomplicerat. Hela fondens förmögenhet 

kommer då att placeras i det alternativ som ger högst förväntad avkastning. I 

verkligheten är detta dock sällan fallet, den förväntade avkastningen är okänd och en 

investerare måste beakta flera parametrar för att utvärdera vilka alternativ som kan 

tänkas ge högst avkastning. För att kunna beräkna den förväntade avkastningen 

behövs sannolikheten för en viss avkastning, vilken inte heller kan bestämmas exakt. 

En investerare kommer alltså att utsätta sig för en risk när han väljer sina placeringar. 

 

                                                 
12 Fonder och Risk, Fondbolagens Förening, 2005-11-22 
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Dagens moderna portföljteori bygger på Harry Markowitz’s studier från 1950-talet 

som beskriver hur en portfölj kan konstrueras för att nå den högsta möjliga 

avkastningen givet en viss risknivå13. Teorin utgår från att investerare vill optimera 

portföljens väntevärde kontra variansen. Det innebär i sin tur att portföljens 

sammansättning är optimal när väntevärdet på avkastningen är maximal givet att 

variationen på avkastningen är minimal. Variationen/variansen ses därmed som ett 

mått på risken i en investering. En annan komponent i dagens moderna portföljteori 

är att en investerare tar hänsyn till att olika investeringsalternativ kan samvariera 

med varandra och att placera i olika alternativ därmed kan leda till en totalt sätt 

reducerad risk (diversifiering).  

2.3 Portföljteori ur ett beteendeperspektiv 

Den klassiska portföljteorin utgår ifrån rent statistiska begrepp som väntevärden och 

varians. Men samtidigt som denna teori utvecklades under 1950-talet utvecklades 

även andra typer av portföljteorier vilka sedan har förfinats och utvecklats genom 

åren. Utgångspunkten för de modeller som kommer att beskrivas nedan är att 

konstruktionen av en optimal portfölj är beroende av riskpreferensen hos en enskild 

portföljförvaltare. 

142.3.1 Roy

Roys forskning från 1950-talet är fortfarande aktuell, detta eftersom han var tidigt ute 

i forskningen om hantering av portföljer. Tidigare hade problemet med 

beslutstagande under osäkerhet lösts med antagandet att individen alltid maximerar 

sin förväntade vinst. I detta fanns dock två väsentliga brister, individen måste veta de 

möjliga resultaten av ett val och att det kan finnas möjligheter till diversifiering. Roy 

beskriver detta problem i artikeln ”Safety first and the holding of assets”. 

 

Ett av de viktigaste resultaten i Roy’s artikel är att den bästa portföljen är den som 

har lägst sannolikhet att producera en avkastning under en specificerad nivå som 

investeraren har satt. 

                                                 
13 Zamanian, Max, Methods for Mutual Fund Portfolio evaluation: An application to the Swedish 

market, 1997 
14 Roy, A..D., Safety First and the Holding of Assets, 1952 
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där

RRP

L

p

Lp

=

=

<min

 

Detta innebär att investeraren strävar efter att minimerar risken för katastrof när han 

väljer hur han skall placera och ser inte till att maximera den förväntade vinsten. För 

en fond innebär katastrof för en fond att prestera sämre än sitt jämförelseindex.  

152.3.2 Lopes

En annan intressant studie kring beslut under osäkerhet är Lopes ”Between Hope and 

Fear: The Psychology of Risk”. I den beskriver hon att studier kring riskfyllda val 

kan delas in i två grupper, där den ena fokuserar på att individer väljer utifrån hur 

sannolikheten för ett utfall är och värdet på utfallet. Den andra gruppen studier 

inriktar sig på individuella preferenser kring risk och blir mer subjektiv. Den första 

gruppen däremot har ett mer objektivt perspektiv, där ett beslut under osäkerhet drivs 

av motivation och där risk kan ses utifrån att alla individer är lika. Till skillnad från 

det andra sättet där utgångspunkten är att olika personer tar olika risk. Dessa två 

olika sätt att se på beslut under osäkerhet har senare kommit att kombineras till en 

tvåfaktormodell. Det är en sådan kombination Lopes har utvecklat i sin psykologiska 

teori för beslut under osäkerhet.  

 

Lopes teori bygger på tre komponenter, säkerhet, potential och aspirationsnivå 

(SP/A). De två första innefattar hur en person ser på risk, om han är en risksökare 

eller riskavert. En person som är riskavert ter sig ofta vara motiverade av säkerhet, 

vilket leder till att de viktar det sämsta resultatet tyngre än det bästa av t.ex. ett 

lotteri. En risksökare däremot viktar det bästa resultatet tyngre och de motiveras 

alltså av potentialen. Denna säkerhet/potential faktor reflekterar hur individer 

reagerar på risk och att individer är motiverade av säkerhet, riskaverta, är vanligast. 

Den andra delen i Lopes teori handlar om aspirationsnivåer och dessa är beroende av 

situationen. En situation kan reflektera både möjligheter i termen ”Vad kan jag få?” 

och restriktioner i termen av ”Vad behöver jag?”. 

 
                                                 
15 Lopes, Lola L., Between Hope and Fear: The Psychology of Risk, 1987 
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Detta innebär att det skall kunna uttydas i fondförvaltarens riskbeteende givet hur de 

har presterat om han/hon är riskavert eller risksökare. 

162.3.3 Shefrin & Statman

Shefrin och Statman har utvecklat en portföljteori (Behavioral portfolio theory, BPT) 

som delvis bygger på beteendevetenskap genom att utgå från Lopes SP/A teori om 

beslut under osäkerhet och Roy’s teori om att minimera risken för katastrof. I deras 

teori beaktar investeraren delvis andra parametrar än i den moderna portföljteorin. 

BPT investerare väljer portfölj genom att beakta förväntad rikedom, strävan efter 

säkerhet och potential, aspirationsnivåer och sannolikheten att uppnå aspirations-

nivåer. 

 

BPT är sedan indelad i två versioner, en där investerare integrerar sin portfölj i ett 

enkelt mentalt konto (BPT-SA). Den andra versionen betyder att investeraren 

segregerar sin portfölj i flera mentala konton (BPT-MA). En BPT-MA portfölj består 

av flera nivåer där varje nivå är associerad till aspiration.  

 

Den enklaste varianten av BPT-MA är uppdelad i två lager med en låg och en hög 

aspirationsnivå. Den lägre nivån kan ses som en säkerhetsnivå för en fond, vilket 

betyder att de placerar för att undvika fattigdom. De investerar likt index för att 

minska risken att de presterar sämre än sitt jämförelseindex. Den höga aspirations-

nivån kan ses som fondens önskan att bli rik och de placerar olikt sitt index för att 

kunna ha en potential att prestera bättre än index. 

 

En fond som har en låg aktiv risk placerar sig nära index och det kan ses som att de 

har en låg aspirationsnivå. Detta eftersom de har valt att minska sin potential till 

ökad/högre avkastning än index och närmar sig säkerhetsnivån genom att vikta sin 

portfölj likt index. 

                                                 
16 Shefrin, Hersh, Statman, Meir, Behavioral Portfolio Theory, 2000 
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3. Tidigare studier 

3.1 Hur fonders prestation påverkar risktagandet 

Under de senaste 10 åren har ett flertal studier genomförts för att försöka bestämma 

hur fonder och dess fondförvaltare beter sig beroende kompensations- och 

incitamentsprogram. Vissa studier är inriktade på hur de olika ersättningarna är 

utformade och hur de påverkar fondförvaltare, andra har fokuserat mer på att studera 

fondens beteende och hur avkastningen ser ut. Den vanligast förekommande 

hypotesen bygger på att man studerar hur fonders risktagande påverkas under ett 

räkenskapsår beroende på hur de presterar under perioden. De studier som 

genomförts har främst fokuserat på hur standardavvikelsen på fondens avkastning 

har ändrats under året beroende på hur de har presterat. En av dessa studier (Brown, 

Harlow och Starks, BHS)17 argumenterar för att fondförvaltare påverkas i sina 

portföljbeslut även utan inverkan av incitamentsprogram. Detta främst av den 

tävlingsmiljö som råder på fondmarknaden. Man kan illustrera förhållandet som att 

fonderna ingår i en turnering mot varandra och de som presterat bäst vid slutet av 

året får det största fondkapitaltillströmningen och därmed ökad marknadsandel. Det 

betyder att när halva året gått måste ”förlorarna” ändra sin risk till en nivå som är 

högre än för ”vinnarna”. Resultatet i studien stödjer också denna teori. Andra studier 

som gjorts i samma ämne är Koski och Pontiff18 19 och Chevalier och Ellison  vilkas 

studier också stöder slutsatserna som BHS presenterar. 

 

Några av de studier som gjorts under 2000-talet som berör fonders risktagande 

beroende på hur de presterar kritiserar de resultat som framkommer i BHS:s studie. 

Busse20 replikerade BHS studie men med skillnaden att daglig data användes istället 

för månatlig data. Valet av dataperiod ledde i sin tur till att det inte gick att utläsa 

någon skillnad i risktagandet beroende på hur fonden hade presterat. Goriaev, 
                                                 
17 Brown, K., Harlow, W.V., Starks, L., Of tournaments and temptations: An analysis of managerial 

incentives in the Mutual Fund industry, 1996 
18 Koski, J., Pontiff, J., How are derivatives used? Evidence from the mutual fund industry, 1999 
19 Chevalier, J., Ellison, G., Risktaking by mutual funds as a response to incentives, 1997 
20 Busse, Jeffrey A., Another look at mutual fund tournaments, 2001 
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21Nijman och Werker (GNW)  replikerade också BHS men använde större datamängd 

och korrigerade dessutom deras signifikanstestnivå för cross-sectional korrelation i 

fondavkastningar. Studien visade precis som Busse att det inte finns någon skillnad 

mellan de fonder som presterade bra och de som presterade dåligt om man tittar på 

förändringen i risk. Båda studierna har dock endast beaktat risken i termer av 

standardavvikelsen på fondavkastningen, och detta är en begränsning. 

 
22I en senare studie av Chen och Pennacchi  anser författarna att varken BHS, Busse 

eller GNW egentligen visar på om fondförvaltare verkligen har ett strategiskt 

turneringsbeteende. De menar att den aktiva risken bör användas istället för 

standardavvikelsen eftersom denna bättre fångar risken i portföljen. Studien består av 

två separata delar där den första testar, precis som tidigare studier, om 

fondförvaltaren ändrar sin risk utifrån hur de har presterat första halvåret genom att 

se hur standardavvikelsen på fondens avkastning har ändrats. I studien testades även 

om den aktiva risken förändras beroende på halvårsprestationen, eftersom de ansåg 

att detta riskmått är mer representativt för hur förvaltarna ändrar sin risk jämfört med 

andra fonder. Den andra delen innehåller ett mer utvecklat test för att kunna se om 

risken förändras vid varje observationstillfälle, som i denna studie är månadsvis, och 

inte bara vid halvårsskiftet. 

 

Dessa två undersökningar visar i stort sätt på samma resultat, att underpresterande 

fonder ökar den aktiva risken och inte standardavvikelsen. Något som kunde uttydas 

i den senare studien, då risken kunde skifta vid flera tillfällen, var att fonder som var 

relativt ”unga” och mindre kapitalstarka i större utsträckning uppvisade detta 

beteende. 

 
23Bolster och diBartolomeo  har även de undersökt hur fonder reagerar och förändrar 

sitt risktagande andra halvåret jämfört med första och deras resultat visar på motsatt 
                                                 
21 Goriaev, Alexei P., Nijman, Theo E., Werker, Bas J.M., Yet another look at mutual fund 

tournaments, 2003 
22 Chen, Hsiu-lang, Pennacchi, George G., Does prior performance affect a Mutual Funds choice of 

risk? Theory and further empirical evidence, 2005 
23 Bolster, Paul, diBartolomeo, Daniel, Mutual Fund performances, risk exposure, and the compromise 

of investment objectives, 2002 
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agerande jämfört med Chen när det gäller det aktiva risktagandet. De kan inte hitta 

något utpräglat turneringsbeteende utan de fann snarare att sämre presterande fonder 

minskade sin aktiva risk och de fonder som presterat bra visade på ett ökat 

risktagande. Detta motsatta resultat anser de stöder sin teori om hur kompensations-

programmen ser ut för förvaltare (se nedan). 

3.2 Förvaltarens incitament för risktagandet 

I de tidigare refererade studierna, som försökt att undersöka om fondförvaltare ändrar 

risken beroende på första halvårets prestation, har kompensationsmodellen för den 

enskilda förvaltaren en central roll. Flertalet av forskarna har baserat modellerna på 

att en förvaltare inte kan erhålla en negativ ersättning samt att det finns ett tak på hur 

hög bonus de kan erhålla. Ett vanligt förhållande mellan en förvaltares ersättning och 

hur fonden presterar är en så kallad ”Bull Spread”. 
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Där E är den totala ersättningen en förvaltare kan erhålla och består av en grundlön, 

G, och är förvaltarens andel av den överavkastning som fonden har genererat. V är 

fondens nettotillgångsvärde, f är förvaltarens andel av avkastningen och RR är den 

relativa avkastningen för fonden jämfört mot dess benchmark. RR1 är den nivå då 

fondens överavkastning ger förvaltaren maximal ersättning. En kompensations-

modell enligt ovan stöds också i tidigare studier av Chen och Pennacchi, BHS och 

Koski och Pontiff. I de studierna påvisas att fonder som har presterat dåligt första 

halvåret ökar sin risk för att kunna ta igen det de har förlorat och prestera bättre och 

få bonus. Enskilda förvaltare har själva inget att förlora på att öka risken eftersom de 
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erhåller alltid en miniminivå (G). Studierna visar även på att de fonder som presterat 

bra minskar sin risk, och detta kan förklaras i denna ersättningsmodell av att det finns 

ett tak i vad förvaltaren kan tjäna. Därmed låser de inne den upparbetade vinsten 

genom att reducera risken. Denna modell har Bolster och diBartolomeo24 ifrågasatt 

och resultat av deras studie motbevisar tidigare teorier om turnerings beteende och 

att sämre presterande förvaltare ökar risken och att bra minskar risken. Bolster och 

diBartolomeo menar att förvaltare har mycket att förlora på att prestera dåligt, t.ex. 

risken att förlora jobbet och anseendet på marknaden. Därmed kan de ”rädda” sig 

själva genom att minska risken så att han inte förlorar mer än de redan gjort. Det 

andra möjliga utfallet, dvs. att fonden har presterat bra, betyder alltså inte att 

förvaltaren är nöjd. Här kan han vinna på att öka risken när det går bra för att visa för 

marknaden att han kan mer och inte är nöjd och kan tjäna på att prestera bättre även 

om han inte erhåller mer kompensation. Detta betyder att kompensationsmodellen 

inkluderar marknadsbaserade straff och belöningar för prestationen istället för 

”hårda” tak och golv. Utseendet på Bolsters modell kan därmed representeras som: 25  
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Nedan följer exempel på förvaltarnas situation beroende på hur de har presterat första 

halvåret. 

 

A: Har presterat sämre än sitt index (RR är negativ). Om denna förvaltare inte 

presterar bättre resten av året erhåller han grundlönen G. Detta ger honom/henne 
                                                 
24 Bolster, Paul, diBartolomeo, Daniel, Mutual Fund performances, risk exposure, and the compromise 

of investment objectives, 2002 
25 Modell efter egen bearbetning från Bolster, Paul, diBartolomeo, Daniel, Mutual Fund performances, 

risk exposure, and the compromise of investment objectives, 2002, s. 6-9 
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incitament att öka sin risk för att förhöja chanserna till att få en avkastning där RR är 

positiv (större än RR ). 0

 

B: Har presterat ett positivt RR men det är svårtolkat hur förvaltaren väljer att ändra 

sin risk eller inte. Det kan bero på om han är närmare RR  eller RR0 1. 

 

C: Förvaltaren presterar en avkastning som är större än RR1 och han har nått sin 

maximala ersättning E.  Därmed finns inga ytterligare incitament att öka sin 

avkastning mer. Denna förvaltare är mer benägen att minska sin risk för att öka 

chanserna att få behålla sin maximala ersättning. 

 

D: Även här har förvaltaren presterat sämre än index och RR är negativt. Om 

förvaltaren fortsätter att tappa resten av året riskerar han sitt jobb vilket betyder att 

”golv”-värdet G representerar inte det verkliga minimum ersättningen. Denna 

förvaltare har incitament att minska risken för att minska risken att prestera ännu 

sämre. 

 

E: Här är avkastningen större än jämförelseindexet och förvaltaren har haft fram-

gång. Trots att han/hon har nått den maximala ersättningen kan han vinna mer genom 

att en än större vinst kan t.ex. ge en tillströmning av kapital nästkommande år som 

säkrar hög ersättning även då. Detta leder till att förvaltare som har nått denna nivå 

ökar sin risk och den maximala nivån representeras inte av E. 

 

Denna modell medför att förvaltare A, B och C agerar precis som ovanstående 

modell. Skillnaden är alltså att det inte finns en förutbestämd maximal och minimal 

ersättningsnivå. 
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4. Metod 

För att kunna undersöka hur de olika fonderna agerar beroende på hur det har 

presterat under perioden kommer fonderna att undersökas årsvis och risken kommer 

att mätas som den aktiva risken. 

4.1 Urval 

De fonder som ingår i studien är aktiefonder med placeringsinriktning på Sverige. Ett 

krav på fonden är att portföljinnehavet skall bestå av minst 90 % svenska aktier. 

Fonderna ska också vara registrerade i Sverige och redovisa resultat i svenska 

kronor.  

 

Data har inhämtats från både Finansinspektionen och SIX-Trust databas. Ur 

databasen hämtades andelskurserna för de fonder som undersökts och indexkurser. 

Information om fondernas fondförmögenhet erhölls från Finansinspektionen, dit 

fondbolagen rapporterar sina fonders andelskurs, marknadsvärde, fondförmögenhet, 

instrumentinnehav och dess marknadsvärde.  

 

För att hitta de fonder som har existerat under hela tidsperioden jämfördes de fonder 

som fanns 2000-12-31, vilket var 476 stycken, med de fonder som finns 2005-12-31 

och därmed hittades 320 fonder som existerat under hela tidsperioden. Av dessa var 

endast 212 stycken aktiefonder, resterande uteslöts pga. att de var blandfonder, 

räntefonder, hedgefonder, indexfonder eller fond-i-fonder. Av de kvarvarande 

fonderna har endast 42 stycken (se Bil. 1) en placeringsinriktning på Sverige. Detta 

urval kontrollerades mot Morningstars indelning av fonder beroende på vilken 

placeringsinriktning de har, stora eller småbolag. De 42 stycken fonderna delas även 

in i tre olika grupper beroende på dess fondförmögenhet. 

4.2 Metodbeskrivning 

För att undersöka om eller hur olika kompensationer påverkar fondförvaltandet i 

Sverige skulle tillgång till incitaments program och dess utseende vara behjälpligt. 

Dessa är dock inte tillgängliga och alternativet blir därmed att studera hur 
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fondförvaltare agerar och väljer att förändra risk beroende på hur de presterar under 

ett år. I denna studie har två metoder där avkastning och risken mäts använts för att 

uttyda beteendet. 

 

Det första steget för att kunna bedöma om fonderna ändrar sin risk beroende på hur 

de presterar är att fastställa hur de faktiskt har presterat. För varje fond har resultatet 

under årets sex första månader jämförts mot det utvalda indexet. Om fonden under 

denna period uppvisar en högre avkastning än index placeras de i gruppen ”Positiv 

avkastning” och är vinnare. Om de har de lägre avkastning än index placeras de i 

gruppen ”Negativ avkastning”, förlorare. Detta sätt skiljer sig från tidigare studier 

som BHS och Chen och Pennacchi som har delat in fonderna efter hur de har 

presterat jämfört mot ett genomsnitt för de inkluderade fonderna i samma kategori. 

Valet av att bedöma fondernas prestation efter hur de presterar mot index motiveras 

av att bonusersättningar vanligen baseras på hur mycket de har lyckats ”slå” sitt 

jämförelseindex. 

 

Nästa steg är att undersöka om fonderna har ändrat sin risk och i så fall hur. I denna 

studie har fokus lagts på hur fonderna ändrar sin aktiva risk (TE). Detta eftersom de 

senaste studierna av Chen/Pennacchi och Bolster/diBartolomeo har påvisat att 

förändringar i en fonds avkastningsvolatilitet inte visar hur en förvaltare ändrar sin 

risk. Volatiliteten påverkas mer av hur marknaden beter sig snarare än hur en 

förvaltare väljer sin risk. För att kunna jämföra hur den aktiva risken förändras från 

första halvåret till det andra använde sig Chen och Pennacchi av en 

standardavvikelsekvot (Standard Deviation Ratio, SDR), där andra halvårets aktiva 

risk divideras med första halvårets och ger relationen: 

WG
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2, >  

där TEG,ij betecknar standardavvikelsen på över/underavkastningen mot index för 

fond ”j” under halvåret ”i”. Fond där j = L är förlorare och j = W är vinnare och hade 

alltså en relativ bra avkastning jämfört mot index första halvåret.  
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Första testet blir att medelvärdet för förlorarfondernas SDR jämförs mot vinnar-

fondernas och skall alltså vara större om teorin att förlorarfonder ökar sin risk och 

vinnarfonder minskar sin risk ska hålla. Detta testas genom att jämföra 

medelvärdena: 
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För att tydligare kunna se hur fonderna beter sig har ett alternativt test använts. För 

att kunna testa huruvida fonderna ändrar sin aktiva risk det andra halvåret jämfört 

mot det första användes F-testet. Anledningen till att F-tester är lämpligt är att den 

aktiva risken (TE) är en standardavvikelse på differensen mellan fondens avkastning 

och indexavkastningen. Dessa avkastningar kan antas vara normalfördelade. 

Nollhypotesen blir: 

H : TE  = TE0 t t-1

H : TE  < TE1 t t-1 

2
1

2

−

=
t

t

TE
TE

FTestvariabel blir  

H  förkastas om F0 obs > F(f(t), f(t-1), α=0,05) 

 

Där f(t) och f(t-1) är frihetsgraderna för respektive period och α=0,10 betyder att 

konfidensnivån som valts är 90 %. Varje fond testas separat och kommer att visa 

antingen en signifikant sänkning, oförändrad eller signifikant ökning av den aktiva 

risken. 

 

För att kunna påvisa om fonderna statiskt signifikant minskar eller ökar den aktiva 

risken från perioden innan, används fondernas dagliga avkastning. Detta eftersom om 

månadsavkastningen används kommer det endast vara sex observationer, vilket kan 
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ge missvisande resultat. Jämfört med månatlig data producerar daglig avkastning mer 

effektiva estimat av en fonds volatilitet och risk, vilket visats sig ge en helt 

annorlunda slutsats om fondförvaltares beteende.26

 

För att få en djupare insikt har fonderna även studerats utifrån storleken på dess 

fondförmögenhet och om de investerar främst i stora eller små bolag. Indelningen av 

fonderna beroende på dess storlek har skett genom att hämta fondförmögenhetens 

värde från Finansinspektionen och därefter delat in dem i tre delar, stora, medelstora 

och små fonder. 

 

För att kunna utvärdera fondernas riskbeteende används både tidigare studier som 

berör riskjustering beroende på prestation och Bolster och diBartolomeos 

ersättningsmodell och portföljteorierna med beteendeperspektiv. Ur Shefrin och 

Statmans Behavioural Portfolio Theory, BPT, kan det tolkas att fonder söker undvika 

att prestera sämre avkastning än index även om de presterar en positiv 

absolutavkastning. Detta antyder att fonder undviker förändringar i portföljinnehavet 

som riskerar att leda till att de presterar sämre än index.  

4.3 Jämförelseindex 

På finansmarknaden finns ett antal olika aktieindex och benchmarks definierade. 

Syftet med dessa index är att de skall kunna användas för att utvärdera 

aktieportföljers prestationer. De index som finns tillgängliga på marknaden idag 

beaktar konstruktions faktorer i olika hög utsträckning bl.a. genom hur de viktar de 

olika innehaven i indexet. De flesta aktieindex är viktade efter marknadsvärdet27.  

 

I samband med att man utvärderar fondportföljer finns flera olika faktorer som avgör 

hur ett bra jämförelseindex skall definieras/väljas. I Sverige finns bl.a. en rad regler 

som begränsar fondernas innehav av vissa värdepapper, och då specifikt kring hur 

stor andel av en viss aktie som fondportföljen får innehålla. I denna kategori är den 

mest distinkta regeln att innehavet i en specifik aktie ej får överstiga 10 % av det 

totala värdet av fondportföljen. Existensen av en sådan regel påverkar naturligtvis 
                                                 
26 Busse, Jeffrey A., Another look at mutual fund tournaments, 2001 
27 Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Modern portfolio theory and investment analysis, 1995 
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möjligheten till att ha samma avkastning som ett index, givet att en aktie har en 

viktning på över 10 % i indexet. Detta är i sig inte ovanligt i Sverige, t.ex. Ericsson 

har historiskt sett haft ett högt marknadsvärde på den svenska börsen. Detta har lett 

till att det har utvecklats index som tar hänsyn till de bestämmelser som fonder måste 

följa. 

 

För att kunna beräkna hur nära fonderna placerar sig gentemot index behövs 

jämförelseindex. Valet av jämförelseindex är bland annat beroende på placerings-

inriktning på fonden. Två fonder med liknande placeringsinriktning kan dock ha valt 

olika jämförelseindex, men i studien kommer endast ett index att användas. Detta 

underlättar i jämförelsen mellan olika fonder. Att använda samma index för samma 

fondkategori bedöms inte vara ett problem eftersom avkastningen används är central 

för undersökningen och vid en jämförelse mellan olika Sverigeindex visar det sig att 

avkastning har en mycket hög korrelation (nära 1). Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att använda Wermers metod att välja ett jämförelseindex för varje undersökt 

fond utefter hur aktieinnehaven är. Detta skulle dock omöjliggöra en jämförelse 

mellan fonderna och försvåra en analys av turneringsbeteende. 

 

I syfte att utvärdera den aktiva risken i en svensk aktieportfölj har de fonder som har 

placeringsinriktning mot de stora bolagens aktier jämförts mot SIX Portfolio Index 

(SIXPX). Detta index används bl.a. av Premiepensionsmyndigheten som 

jämförelseindex till de Sverigefonder som ingår i förvaltningen. En av 

huvudanledningarna till att detta index används flitigt som jämförelseindex för 

Sverigefonder är att SIXPX tar specifik hänsyn till de placeringsbestämmelser som 

råder i Sverige. För fonder som har inriktning mot små bolag har Carnegie 

småbolags index (CSX) använts som jämförelseindex- Aven detta index används av 

Premiepensionsmyndigheten. 

4.4 Metodkritik 

Valet att SIX Portfolio Index som jämförelseindex påverkar undersökningens resultat 

främst i aspekten hur fonderna presterar i jämförelse med indexet. Detta index har 

kritiserats pga. hur dess viktning sker. Viktningen innebär att innehaven säljs dyrt i 

slutet av dagen och köps billigt i början av nästa dag. Detta leder till att fonderna har 
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det svårare att prestera bättre än index, likväl använder många fonder detta 

benchmark. 

 

Valet att dela upp den undersökta perioden i sexmånaders perioder kan ifrågasättas 

eftersom risken finns att det som avses att studeras missas, huruvida fonderna ändrar 

sin aktiva risk eller inte. Det kan bero på att fonderna kanske förändrar sin risk mitt i 

perioderna och därmed kan ingen skillnad i den aktiva risken mellan perioderna 

uttydas. Det som talar för att använda sexmånaders perioder är att i tidigare studier 

som Busse, Chen och Pennacchi och Bolster och diBartolomeo har visat att valet av 

period inte påverkar resultatet oavsett om resultatet bekräftat turneringsbeteendet 

eller ej. 
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5. Empiri 

I denna sektion presenteras resultaten av de undersökta fonderna och hur de väljer att 

ändra sin aktiva risk beroende på hur de har presterat. Det första testet som 

genomförts tittar på om SDR kvoten är signifikant större för förlorarfonderna än för 

vinnarfonderna. 

 

  
SDR Förlorare SDR Vinnare Z P-värde σ /σ σ /σ2,L 1,L 2,W 1,W

1,0058 0,8896 2,8672 0,0042 Alla fonder 

Fonder med stora 0,9629 0,9169 0,8417 0,4010 bolag 

1,0681 0,8398 4,0665 6E-05 Fonder med små bolag 

Fonder med stor 1,0330 0,8637 2,5816 0,0099 fondförmögenhet 

Fonder med medel 0,9947 0,8968 1,4008 0,1616 fondförmögenhet 

Fonder med liten 0,9787 0,9123 0,8582 0,3898 fondförmögenhet 

 

Testet visar att medelvärdet av SDR för de fonder som klassificerats som ”Förlorare” 

skiljer sig från medelvärdet av SDR för ”Vinnar”-fonderna och har ett p-värde på 

0,0042. Detta resultat bekräftar att generellt över alla fonderna så ökar de fonder som 

har presterat sämre än index sin aktiva risk andra halvåret och de som har presterat 

bra minskar sin risk. Genom att dela upp fonderna har de fonder som presterat under 

index en högre SDR kvot än de som har presterat bättre än index. Dock är det endast 

fonder med inriktning på små bolag och fonder med stor fondförmögenhet som visar 

på en signifikant skillnad mellan medelvärdena av SDR beroende av prestationen. 

Detta tyder på att det är dessa typer av fonder som tydligast präglas av 

turneringsbeteende. 

 

För att tydligare kunna uppfatta hur fonderna och deras förvaltare beter sig har ett 

andra test genomförts. I detta test har fonderna delats in i fyra underkategorier 

beroende på dess avkastning jämfört mot index under första halvåret, positiv eller 
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negativ. Därefter har fonderna delats upp i grupper beroende på om de har minskat 

eller ökat sin aktiva risk. Endast de fonder som har signifikant minskat eller ökat sin 

aktiva risk är inkluderade i testet. 

Andel Positiv Positiv Negativ Negativ Antal signifikanta   

 

Resultaten visar att 73 % av de undersökta fonderna har ändrat sin aktiva risk under 

andra halvåret jämfört med första när signifikansnivån är 10 %. Fördelningen av hur 

de ändrar risken baserat på prestation relativt index är tydligast bland de fonder som 

har haft en positiv avkastning under perioden. Drygt fyra av fem fonder som 

presterat en positiv avkastning under den första perioden minskade sin aktiva risk 

andra halvåret. För de fonder som har haft en negativ avkastning är valet av 

förändring av den aktiva risken ej lika tydlig. Av dessa har dock de flesta minskat 

fonder sin aktiva risk vilket är sex av tio. Detta indikerar att överpresterande fonder 

intar en försiktigare position genom att minska sin aktiva risk och de 

avkastning - 
Minskad TE 

avkastning - 
Ökad TE 

avkastning - 
Minskad TE 

avkastning - observa- TE Ökad TE tioner förändringar 

Andel av alla signifikanta 38 % 8 % 33 % 22 % observationer 
Alla fonder 252 73 % 

Andel av de med positiv 83 % 17 % 60 % 40 % respektive negativ avkastning 

Andel av alla signifikanta 37 % 12 % 35 % 17 % observationer Fonder med stora 156 77 % bolag Andel av de med positiv 76 % 24 % 68 % 32 % respektive negativ avkastning 

Andel av alla signifikanta 40 % 0 % 29 % 32 % observationer Fonder med små 96 66 % bolag Andel av de med positiv 100 % 0 % 47 % 53 % respektive negativ avkastning 

Andel av alla signifikanta 37 % 3 % 31 % 28 % observationer Fonder med stor 96 70 % fondförmögenhet Andel av de med positiv 93 % 7 % 53 % 47 % respektive negativ avkastning 

Andel av alla signifikanta 40 % 10 % 33 % 17 % observationer Fonder med medel 84 71 % fondförmögenhet Andel av de med positiv 80 % 20 % 67 % 33 % respektive negativ avkastning 

Andel av alla signifikanta 36 % 11 % 34 % 20 % observationer Fonder med liten 72 78 % fondförmögenhet Andel av de med positiv 77 % 23 % 63 % 37 % respektive negativ avkastning 
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underpresterande fonderna har inte valt att öka sin aktiva risk för att kunna återhämta 

det ”underskott” de har i relation till index. 

 

Genom uppdelningen av fonderna med avseende på deras placeringsinriktning 

återfinns det tydligaste ”turnerings” beteendet bland dem som placerar i småbolag. 

Alla de fonder som presterade positiv avkastning minskade sin risk och det är endast 

inom denna grupp som majoriteten av fonderna som underpresterade ökade sin 

aktiva risk, även om det bara är 53 %. Bland de fonder som placerar i stora bolag 

finns samma beteende, dvs. att de fonder som presterat bra minskar den aktiva 

risken, men till skillnad från dem som har inriktning mot små bolag är dessa även 

försiktiga generellt eftersom flertalet av dessa även minskar risken när det har gått 

dåligt. 

 

Uppdelningen av fonder efter hur stor fondförmögenheten är visar att ju större 

fonden är, i desto större utsträckning har förvaltarna minskat risken om de tidigare 

presterat positivt. Hur dessa fondkategorier agerar när de presterar sämre än index är 

dock otydligt. Oavsett storlek på fondförmögenheten väljer majoriteten att minska 

risken, men det går inte att se något mönster i att fonder med stor eller liten 

förmögenhet uppför sig på detta sätt i större utsträckning än den andra. 
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6. Analys 

TIDIGARE STUDIER 

Tidigare studier kring hur fondernas risk förändras under året beroende på hur de har 

presterat har främst utförts på den amerikanska fondmarknaden och resultaten har 

varit skiftande. En av de senaste av Chen och Pennacchi visade framförallt på att 

förvaltare som har genererat en negativ avkastning under det första halvåret hade en 

signifikant ökning av risken under det andra halvåret. Detta tydliga beteendemönster 

kunde inte återfinnas på den svenska fondmarknaden. Här var det tydligare att de 

som presterat bra under den första delen av året reducerade sin risk under andra 

halvåret. Detta tyder på att det inte verkar finnas något direkt incitament hos 

förvaltaren att öka risken utan förvaltaren väljer tvärtom att minska den för att ”låsa 

inne” vinsten.  

 

Att resultaten i denna studie skiljer sig från tidigare studier kan delvis bero på att de 

inte har tagit hänsyn till att om den enskilda fonden signifikant har minskat eller ökat 

sin aktiva risk. Det kan ha lett till att en stor andel av deras observationer hamnar fel. 

I denna studie kunde hela 27 % av observationerna inte visa på en signifikant 

minskning eller ökning av aktiv risk från första till andra halvåret. En annan orsak 

kan vara att i de tidigare studierna har fondernas beteende studerats under allt från 20 

till 40 år tillbaka i tiden och då var inte synen på riskmedvetenheten lika stark. På 

senare år har det gjorts många framsteg på riskområdet, nya modeller och en större 

insyn från myndigheter för att skydda investerarna. Detta påverkar i hög utsträckning 

hur fonderna agerar och kanske främst när det går dåligt. Detta beteende kan utläsas i 

ett minskat risktagande när de avviker från index negativ, vilket inte kunnat 

observeras i tidigare studier. 

 

De resultat som bara delvis stämmer överens med tidigare studier är att de fonder 

som har investeringsinriktning på små bolag har ett tydligare turneringsbeteende. I 

Chen och Pennacchis studie framkom att ”yngre” fonder hade en större tendens att 

öka risken när det har gått dåligt. Detta kan också förklara resultaten i denna studie. 

De fonder som investerar i små bolag har en större exponering mot tillväxtföretag 

och därmed också mot yngre företag än de fonder som investerar i större bolag. 
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Tolkningen av att medelvärdena för SDR kvoterna för vinnarna och förlorarna skiljer 

sig från varandra kan ses i det andra testet som utfördes. Skillnaden beror främst på 

att de som presterar bra minskar risken och beror i mindre utsträckning på att de som 

presterar dåligt ökar risken. 

 

De negativa marknadskrafterna ter sig vara starka, att många förvaltare väljer att 

minska risken när de har en negativ avkastning kan bero på att de anser sig förlora på 

att ha en stor negativ avkastning än bara en liten negativ. En förvaltare som presterar 

långt under index kan riskera att på sikt att förlora jobbet och få dåligt rykte. 

Däremot verkar inte de positiva marknadskrafterna med att prestera än bättre än vad 

som åstadkommits första halvåret påverka förvaltarna, de visar inga tendenser att öka 

sin risk när det har gått bra. 

 

BETEENDE PERSPEKTIV 

Enligt Lopes är individer som är motiverade av säkerhet vanligast och de är 

riskaverta. De svenska fondförvaltarna ter sig vara just riskaverta, eftersom de väljer 

att minska risken trots att det har gått bra och även när det har gått dåligt. Det verkar 

inte handla om turneringsbeteende utan snarare en försiktighet bland fonderna och 

deras förvaltare. De är mer riskaverta och har en låg aspirationsnivå andra halvåret. 

Vad det beror på kan ha flera orsaker, fonderna har fått kritik under många år för att 

de presterar sämre än index eller så är de påverkade ännu av den krasch som inföll 

2000. 

 

Roy´s teori om att minimera risken för katastrof istället för att maximera den 

förväntade vinsten stämmer delvis överens med resultaten. Om de fonder som har 

presterat bra första halvåret ser sin kritiska gräns som den nivå de har lyckats nå 

hitintills och därmed väljer att minska sin risk för att inte riskera en lägre bonus än 

vad de har uppnått första halvåret. De förvaltare som har presterat sämre väljer dock 

olika sätt att hantera risken vilket tyder på att dessa har olika sätt att se på sin kritiska 

gräns. Det handlar därmed om att den kritiska nivån är att inte prestera sämre än 

index i början av året, men under årets lopp ändras denna nivå eftersom förvaltaren 

som presterat bra utgår mer ifrån sin egen kompensation än att prestera så bra som 

möjligt.  
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Generellt kan man säga att förvaltare blir riskaverta andra halvåret eftersom under 

den undersökta sexårsperioden minskade 71 % av fonderna sin aktiva risk andra 

halvåret jämfört mot den första. Förvaltaren satsar första halvåret och utvärderar sen 

hur det har gått och väljer därefter hur de ska placera sig och risknivån nästa halvår. 

Förvaltaren styrs framförallt av säkerhet andra halvåret och faktorer som fondför-

mögenhet och investeringsinriktning för fonden påverkar inte. 

 

Om en fond vill uppnå en säker nivå enligt BPT kan det tolkas som att de vill 

prestera minst lika bra som sitt jämförelseindex. Detta betyder att fondens 

säkerhetsnivå är jämförelseindexets avkastning, då avkastningen för fonden är större 

än för indexet betyder att fonden har lyckats och är en vinnare. Nästa steg i BPT är 

aspirationsnivån, vilket betyder att fonder har olika ambition i hur mycket de 

eftersträvar att vara bättre än index. Detta kan då ses i hur mycket de avviker från 

indexets portföljviktning, ju större avvikelse desto större chans att överträffa index. 

Med andra ord är aspirationsnivån hur mycket fonden väljer att avvika från index och 

huruvida fonden beslutar att förändra den eller ej givet hur de har presterat första 

halvåret. Bland fonderna som var vinnare och hade klarat sin säkerhetsnivå första 

halvåret valde majoriteten att ha en låg aspirationsnivå. Däremot valde de fonder som 

var förlorare olika aspirationsnivåer. 

 

ERSÄTTNINGSMODELL 

Enligt Bolster och diBartolomeos ersättningsmodell finns inget hårt golv eller tak 

men resultaten från denna studie stödjer den modellen endast delvis. Golvet verkar 

inte var hårt eftersom bland dem som presterat sämre än index första halvåret valde 

sex av tio att minska sin risk. Däremot verkar fondförvaltare som har gjort bra ifrån 

sig första halvåret inte drivas av några ambitioner att prestera bättre än den nivå de 

uppnått, då hela 83 % av dessa valde att minska sin risk. Detta ger ersättnings-

modellen ett ”hårt” tak.  
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Modellen för den svenska fondmarknaden och de svenska fondförvaltarna kan 

omarbetas till: 

 

 
E 
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Detta ger effekt för en investerar som har pengar i en fond som presterar bra första 

halvåret och sen väljer att minska sin risk är att han riskerar att missa en ytterligare 

högre avkastning. Detta kan ses som ett ”principal agency” problem. Förvaltaren 

agerar främst för sitt eget bästa och inte investerarens. 
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7. Slutsatser 

Det tydligast kan uttydas ur resultatet är att förvaltare på den svenska fondmarknaden 

väljer att minska sin aktiva risk när de har presterat bättre än index under det första 

halvåret. 

 

Den slutsats som kan dras ur denna studies empiri är att förvaltarna i regel är rädda 

för att förlora mer än vad de redan gjort och att ersättningsmodellen inte har ett 

”hårt” golv. De agerar vidare inte som de vore orädda, trots att de har en 

minimiersättning. Däremot eftersträvar förvaltarna att säkra den upparbetade positiva 

avkastning mot index, genom att sänka den aktiva risken, och därmed placerar de sig 

närmare index. Det kan därmed tolkas som det finns ett implicit ”hårt” tak i 

ersättningsmodellen. 

 

Vidare visar förvaltarna att de är försiktiga och är i stor utsträckning riskaverta. De 

som har presterat bra väljer att ha en låg aspirationsnivå andra halvåret och de som 

har presterat sämre än index väljer olika aspirationsnivåer. De fonder som väljer en 

hög aspirationsnivå, ökar den aktiva risken, bland dem som var förlorare märks 

främst hos bolag med investeringsinriktning på små bolag. 

8. Avslutande diskussion 

Studien kan inte utesluta att de förevisade beteendet inte drivs av hur förvaltarnas 

ersättningsprogram ser ut eller hans riskpreferenser. Det kan finnas en mängd andra 

faktorer som påverkar förvaltaren i hans/hennes val att ändra risken. Det kan vara en 

följd av anpassning till marknaden, market timing, eller kanske direktiv från högre 

ort. När fonderna har en stor negativ avkastning, jämfört med index, löper de större 

risk att placerarna tar ut sitt kapital ur fonden eller att givna risklimiter överskrids 

och fonden tvingas till att reducera risken. Detta ger upphov till ytterligare frågor 

som borde studeras; vad styr förvaltarna idag jämfört med tidigare, agerar de i 

investerarnas bästa eller finns det andra faktorer som påverkar deras val av risk. 

Vidare kan man titta närmare på om det kan finnas risker med en för frekvent 
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monitorering av det aktiva resultat, och kan detta i sig ge upphov till en osund 

”micro-styrning” av fonden. 

 

En reflektion bör göras kring val av jämförelseindex eftersom valet av sådan 

påverkar resultaten. Ett alternativ till de valda indexen skulle ha kunnat vara om 

fonderna utvärderats efter Wermers tillvägagångssätt. Där används ett benchmark 

som har anpassats till hur innehaven i fonden är. Detta skulle troligen leda till att 

resultaten blir annorlunda. På den svenska marknaden ter sig emellertid användandet 

av hans metod tämligen orimligt eftersom den svenska marknaden är så pass 

begränsad. Om olika benchmark används på en begränsad marknad kommer den 

aktiva avkastningen sannolikt att vara omätbar. Därmed går det ej att bedöma hur en 

fondförvaltare väljer en aktiv risk utifrån hur de har presterat. 

 

Det som dock skulle kunna vara intressant är att undersöka hur fonderna presterar 

och väljer risk utifrån hur deras aktieinnehav presterat och inte NAV-kursen och 

därmed uttyda om svenska fondförvaltare agerar olika beroende på hur de presterar. 

 

Att alla fonder som har existerat under de undersökta åren inte ingår kan ha lett till 

vissa missvisande resultat. Detta borde dock gälla framförallt hur de under-

presterande fonderna agerar eftersom de fonder som har försvunnit från marknaden 

är troligen de som har presterat sämst. Detta är det typiska problemet med 

survivorship bias och vidare studier skulle kunna inkludera dessa för att stärka dessa 

resultat som framkommit. En annan intressant vidare studie skulle vara att förlänga 

den undersökta perioden för att utröna om fonderna har förändrat sitt beteende efter 

börskraschen 2000. 
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Bilaga 1: Fonder 
Fondförmögen-
hetsstorlek  Investeringsinriktning 

Alfred Berg Sverige Stora bolag Stor 
AMF Pension Aktiefond Sverige Stora bolag Liten 
Banco Etisk Sverige Stora bolag Mellan 
Banco Etisk Sverige Special Stora bolag Mellan 
Banco Hjälp Stora bolag Mellan 
Banco Kultur Stora bolag Liten 
Banco Småbolag Små bolag Stor 
Banco Teknik & Innovation Små bolag Mellan 
Carlson Småbolagsfond Små bolag Stor 
Carlson Sweden Micro Cap Små bolag Liten 
Carlson Sverigefond Stora bolag Mellan 
Carnegie Småbolag Små bolag Mellan 
Carnegie Sverige Stora bolag Mellan 
Catella Reavinst Små bolag Stor 
Didner & Gerge Aktiefond Sverige Små bolag Stor 
Enter Sverige Stora bolag Mellan 
Folksams Aktiefond Sverige Stora bolag Stor 
Folksams LO Sverige Stora bolag Mellan 
Folksams LO Västfonden Stora bolag Liten 
Folksams Tjänstemannafond Stora bolag Liten 
Handelsbanken Radiohjälpsfonden Stora bolag Liten 
Handelsbanken Reavinstfonden Stora bolag Stor 
Handelsbanken SBC Bofonden Stora bolag Mellan 
Handelsbanken Småbolagsfond Små bolag Stor 
HQ Sverigefond Små bolag Stor 
Kaupthing Småbolag Små bolag Liten 
Kaupthing Sverige Stora bolag Liten 
Länsförsäkringar MEGA Sverige Stora bolag Stor 
Länsförsäkringar Småbolagsfond Små bolag Mellan 
Nordea Portföljinvest Sverige Stora bolag Liten 
Nordea Sverigefond Stora bolag Stor 
Robur Exportfond Små bolag Stor 
Robur Småbolagsfond Sverige Små bolag Stor 
Robur Sverigefond Stora bolag Mellan 
SEB Stiftelsefond Sverige Stora bolag Mellan 
SEB Sverigefond Småbolag Små bolag Stor 
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk Små bolag Stor 
Skandia Småbolag Sverige Små bolag Liten 
SPP Aktiefond Sverige Stora bolag Mellan 
Trevise Tillväxtfond Stora bolag Stor 
Trevise Tillväxtfond 2 Stora bolag Liten 
Öhman Sverigefond Stora bolag Liten 
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