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Abstract: 

Fund managers are a male-dominated profession, however, a majority of previous research 

shows that women have a inferior risk-adjusted return than men, while at the same time they 

tend to be more risk-averse than male managers. Using this study, it was investigated whether 

gender has an impact or what other factors had an impact on the fund performance. By 

implementing a qualitative method through several regression analyzes between different 

performance measures, the factors that show a significant effect on the fund's risk-adjusted 

return will be studied. The study showed no significance between male and female fund 

managers for neither the fund's risk-adjusted return or level of risk. The study shows a 

significant positive effect for a higher level of education which gave a higher risk-adjusted 

return, together with a lower level of risk. Fund managers with their allocation in Sweden 

took more risk than foreign ones. The conclusion from the study shows that the gender of the 

fund manager's does not affect the fund's risk-adjusted return, but factors such as a higher 

level of education and choice of region have an influence on the fund. 
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1. Introduktion och syfte 

 

En aktiefonds avkastning och risknivå styrs i huvudsak av en mängd direkta och indirekta 

faktorer som påverkar marknaden och således fondens prestation. Exempel på detta kan vara 

makroekonomiska faktorer såsom förändringar i räntan, inflationen och konjunkturer. Även 

faktorer på den mikroekonomiska nivån kan ha indirekt påverkan på prestationen som 

exempelvis fondförvaltarens influenser, irrationella beslut och riskaversion. Utöver detta 

påverkas även en aktiefonds avkastning och risknivå av bland annat internationella 

makroekonomiska faktorer.  

 

Fonder har länge förvaltats i huvudsak av män och fastän antalet kvinnliga fondförvaltare blir 

allt fler är kvinnorna fortfarande en minoritet bland fondförvaltare både globalt och i Sverige 

(Lindmark, 2016, 28 november). 

 

Tidigare forskning har visat på att kvinnliga fondförvaltare i genomsnitt har en högre nivå av 

riskaversion, relativt manliga fondförvaltare (Barber & Odean, 2001; Charness & Gneezy, 

2012; Fellner & Maciejovsky, 2007; Felton, Gibson & Sanbonmatsu, 2003; Jianakoplos & 

Bernasek, 1998; Welch & Wang, 2013). Däremot har tidigare forskning gett olika resultat 

kring hur könet på fondförvaltaren påverkar prestationen för en fond, mätt i bland annat 

riskjusterad avkastning. Majoriteten av tidigare studier uppvisar en negativ effekt ifall 

fondförvaltaren är en kvinna, medans en mindre del ändå har visat på att kvinnliga 

fondförvaltare kan ha en positiv effekt. Vid eftersökning av tidigare forskning och studier 

inför detta arbete fanns det få studier som gjorts de senaste tre åren och det hittades ingen 

studie som har undersökt skillnaderna bland svenska fondförvaltare. 

 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på om könet på fondförvaltaren påverkar den 

riskjusterade avkastningen och risknivån för fonden, bland de svenska aktiefonderna.  

 

Detta arbetets studie undersöker huruvida det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga 

fondförvaltares prestation i förvaltandet av aktiefonder. Mer specifikt undersöker studien 74st 

svenska aktivt förvaltade aktiefonder, där 35st förvaltas av kvinnor och 39st av män, och där 

risknivå och riskjusterad avkastning jämförs. Undersökningen jämför könens genomsnittliga 

prestationsmått som exempelvis CAGR, sharpe ratio och jensens alpha, och genomför även 
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regressionsanalyser med dessa som beroende variabler. Som förklarande- och 

kontrollvariabler används kön, utbildningsnivå, fondstorlek och fondens huvudsakliga region.  

 

2. Litteraturöversikt, teoretiskt ramverk och hypoteser 

 

Fang och Wang (2014) undersöker hur fondförvaltares personliga egenskaper och 

karaktärsdrag påverkar fondens riskjusterade avkastning. Studiens resultat pekar på att 

fondförvaltare med högre utbildningsnivå i genomsnitt ger en positiv påverkan på fondens 

prestation. Högre utbildningsnivå visar sig ha en positiv korrelation med högre Sharpekvot 

och positivt alfavärde.  

 

Walch och Wang (2013) studerade hur fonders prestation påverkas när fondförvaltarens kön 

ändras i takt med byte av förvaltare. För fonder med flera förvaltare jämförde dem när största 

andelen skiftades från exempelvis män till kvinnor. Med hjälp av regressionsanalyser med 

dummyvariabler visar resultaten att fonders prestation stiger när andelen kvinnor minskar. 

Dock kommenterar Welch och Wang att korrelationen är utan signifikant skillnad och liten.  

 

Även en studie av Abbasi och Dadashinasab (2012) visar på att fonders prestation påverkas 

negativt då fonden förvaltas av kvinnor. Undersökningen fokuserade på hur faktorer som kön 

och ålder påverkar fondprestationen bland iranska fonder. Studien visar att fonder förvaltade 

av äldre män presterar bäst på den iranska fondmarknaden.  

 

Luongo (2011) undersöker hur fondförvaltares riskaversion och fondprestation påverkas 

beroende på förvaltarens kön. Luongo kommer fram till att kvinnliga förvaltare är mer 

riskaverta än manliga förvaltare, men också att kvinnor hade en bättre prestation i form av 

riskjusterad avkastning relativt män under undersökningsperioden. Däremot är det värt att 

notera undersökningsperioden innefattar finanskrisen 2008, vilket kan påverka studiens 

resultat.  

 

Dwyer, Gilkeson och List (2002) noterar också skillnad i risktagande bland investerare 

mellan kvinnor och män. Däremot menar författarna på att kvinnors relativt högre nivå av 

riskaversion beror på finansiella kunskapsskillnader. Skillnader i risktagande försvagades när 
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kandidaternas finansiella kunskaper testades som oberoende variabel. Vidare drar de 

slutsatsen att ju mer finansiell kunskap en kvinnlig investerare har, desto lägre nivå av 

riskaversion 

 

Tidigare studier och forskning är överens kring att kvinnliga investerare tenderar att ha högre 

riskaversion än manliga investerare. Fastän forskningsområdena har skilt sig åt har samtliga 

konstaterat att kvinnor har högre riskaversion än män även i generella termer. (Barber & 

Odean, 2001; Charness & Gneezy, 2012; Fellner & Maciejovsky, 2007; Felton, Gibson & 

Sanbonmatsu, 2003; Jianakoplos & Bernasek, 1998; Welch & Wang, 2013). Däremot är 

tidigare forskning inte lika eniga kring hur fonders prestation påverkas om fonden förvaltas 

av kvinnor, då tidigare studier har kommit fram till olika slutsatser. (Abbasi & Dadashinasab,  

2012; Luongo, 2011; Walch & Wang, 2013)  

 

Denna studies huvudsakliga hypoteser, motiverade av tidigare teorier och resultat är;  

H₁: Fondens riskjusterade avkastning påverkas av fondförvaltarens kön 

H₂: Kvinnliga fondförvaltare har i genomsnitt högre riskaversion 

H₃: Fondförvaltarens utbildningsnivå påverkar fondens prestation   

 

 

 

3. Data 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva vilka metoder och vilken typ av data som detta arbete 

kommer bygga på. Det kommer även presenteras flera ekonometriska modeller som 

definierar olika avkastningsmått. Arbetet använder sig av en kvantitativ metod eftersom den 

endast inkluderar hårddata. Kapitlet kommer även beskriva urvalet av fondförvaltare 

tillsammans med de relevanta faktorerna som valts ut som påverkar fondens avkastning.   
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3.1 Urval 

 

Vid urvalet av fonder som inkluderades i underlaget för denna undersökning användes 

Morningstars fond-screener. För avgränsning av materialet användes följande krav:  

1. Fonden ska vara en aktivt förvaltad fond 

2. Fondens tillgångsslag skall vara aktier  

3. Fonden skall vara registrerad i Sverige  

4. Fonden ska ha majoriteten placerat i svenska marknaden  

5. Fonden ska ha tillgänglig data för perioden 2016-01-01 till 2020-12-31 

 

Vid insamlingen av data konstaterades underlaget för fonder med kvinnliga förvaltare allt för 

litet, vilket gjorde att det fjärde kravet gällande placering i svenska marknader fick slopas för 

att ge ett större underlag. Fonderna som valdes sorterades istället in utefter huvudsaklig 

marknad som exempelvis global, sverige, europa etc.  

 

Avgränsningen resulterade i 74 stycken aktivt förvaltade aktiefonder, varav 35 stycken 

förvaltas av en kvinnlig förvaltare och 39 stycken som förvaltas av en manlig förvaltare.  

Information kring vem eller vilka som förvaltar fonden och hur länge hämtades från 

Morningstar. Informationen gällande fondförvaltares utbildningsnivåer hämtades primärt från 

respektive persons Linkedin sida, ett fåtal personer söktes på andra vägar som exempelvis 

fondernas egna hemsidor.  

Månadsvisa stängningskurser för fonderna i urvalet hämtades från Bloomberg. 

Stängningskurserna användes sedan för att beräkna fondernas avkastning, standardavvikelse, 

beta värden etc.  
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4. Metod  

 

Val av metod  

Denna uppsats har tillämpat en kvantitativ metod eftersom det endast innefattar numerisk 

data, även kallat hårddata. Då undersökningen i uppsatsen varken innefattar intervjuer eller 

enkätundersökningar kan därmed en kvalitativ undersökning inte genomföras. 

 

Dummyvariabel 

I regressionsanalysen analyseras skillnaden på fondens prestationsmått beroende på 

fondförvaltarens kön. Vid analys av män och kvinnor använder vi oss av så kallade 

dummyvariabler där variabeln “X” i regressionen endast kan anta två värden. I denna 

situation kan variabeln “X” endast kan anta värdet 0 eller 1, den multipla regressionsanalysen 

blir då följande:  

𝑌1 =β0 +β1D1 +β2X2 +⋯+βn+1Xn+ε 

Dummyvariabeln “D” konstrueras genom att ge könen olika värden. Vi kvantifierar 

dummyvariabeln med att ge könet “kvinna” värdet 1 och könet “man” värdet 0. Denna 

variabel ger oss möjligheten att undersöka om könet för fondförvaltaren har en signifikant 

påverkan på fondens avkastning. 

Utöver variabeln Kön undersöker vi även variablerna Utbildningsnivå och Region då dessa är 

faktorer som kan påverka den oberoende variabeln. På liknande sätt konstrueras dessa till 

dummyvariabler för att genom en regressionsanalys kunna undersöka om dessa har en 

signifikant påverkan på fondens avkastning.  

 

Vid användning av dummyvariabler behöver en referensgrupp exkluderas ur 

regressionsmodellen för att regressionen ska kunna genomföras. För utbildningsnivån 

exkluderas dummyvariabeln kandidatexamen (se 4.2. Regressionsmodellen).   
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Dummyvariabler 

 

Region Utbildningsnivå Kön 

Sverige = 1 Gymnasieutbildning Kvinna = 1 

Global = 0 Kandidatexamen Man = 0 
 

Masterexamen 
 

 
MasterPlus 

 

Tabell 4.1. Inkluderade dummyvariabler i regressionsmodellerna 

4.1 Prestationsmått  

 

Följande genomgång av prestationsmått är hämtat ur Investments (Bodie, m.fl., 2020)  

 

Genomsnittlig årsavkastning - CAGR  

För att beräkna den genomsnittliga årsavkastningen för varje enskild fond beräknar vi det 

tidsvägda geometriska medelvärdet, vilket också kallas CAGR (Compound Annual Growth 

Rate).  

𝑟 = [∏(1 + 𝑟)

𝑛

𝑡=1

] 1/𝑛 

 

Ekvation 1: Genomsnittlig årsavkastning, CAGR 

Sharpe Ratio 

För att analysera den riskjusterade avkastningen för fondens avkastning används det 

ekonometriska måttet Sharpe Ratio. Måttet används för att jämföra fondernas riskjusterade 

avkastning och därefter bedöma vilken fond som genererar högst avkastning relativt till 

fondens risk.  

𝑆 = 
𝑟𝑝− 𝑟𝑓

𝜎𝑝
 

Ekvation 1: Sharpe Ratio 

𝑟𝑝 = Portföljens genomsnittliga avkastning, (CAGR) 
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𝑟𝑓 = Den riskfria tillgångens genomsnittliga avkastning  

𝜎p = Portföljens standardavvikelse 

Sp = Sharpe Ratio 

 

Treynor’s measure  

Detta måttet mäter precis som sharpe ratio den riskjusterade avkastningen för fonden, det som 

skiljer sig är att Treynor’s measure använder sig av den systematiska risken, vid givet beta.  

Tp = 
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝐵
 

Ekvation 2: Treynor’s measure 

Tp = Treynor’s measure 

𝑟𝑝 = Portföljens genomsnittliga avkastning, (CAGR) 

𝑟𝑓 = Den riskfria tillgångens genomsnittliga avkastning  

𝛽p = Fondens systematiska risk, beta 

 

Beta / CAPM 

Användningen av beta görs för att få fram den systematiska risken, den risk som inte är 

diversifierbar. Ett betavärde över 1 anses som aggressivt för tillgången, portföljen, eller i 

detta fall fonden. En aggressiv fond innebär att den är över den genomsnittliga känsligheten 

mot marknadssvängningar. Ett betavärde under 1 kan beskrivas som en defensiv fond.  

 

β = 
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑝,𝑟𝑚) 

 𝜎2𝑀
  

Ekvation 3: Beta 

𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑝,𝑟𝑚) : Kovariansen mellan fondens avkastning och marknadens avkastning.  
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σ2𝑀: Fondens varians  

 

Jensens Alpha  

Jensens alpha är ett mått som visar på ifall fondens genomsnittliga avkastningen över- eller 

underavkastar den förväntade avkastningen genom CAPM, givet fondens beta och den 

genomsnittliga marknadsavkastningen.  

 

a = 𝑟𝑝 - 𝑟𝑓  + 𝛽p * (𝑟m - 𝑟𝑓 )  

Ekvation 4: Jensens Alpha  

𝑟𝑝 = Portföljens genomsnittliga avkastning, (CAGR) 

𝑟𝑓 = Den riskfria tillgångens genomsnittliga avkastning  

𝛽p = Fondens systematiska risk, beta 

𝑟m = marknadens förväntade avkastning 

4.2 Regressionsmodellen  

Med samtliga förklarande variabler har varje enskild beroende variabel som undersöks, dvs 

de angivna prestationsmåtten, följande multipla regressionsmodell:  

 

𝑌𝑖 =  β0 +  β1𝐾ö𝑛 + β2𝐺𝑦𝑚𝑛 + β3𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 + β4𝑀𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑃𝑙𝑢𝑠 + β5𝑆𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

+ β6𝑙𝑛𝐹ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 + 𝜀 

 

𝑌𝑖 = Beroende variabel, prestationsmått i 

β𝑗 = Betakoefficient förklarande variabel j 

Kön = Fondförvaltarens kön, 1 = kvinna, 0 = man  

Gymn = 1 om förvaltarens högsta utbildningsnivå är gymnasial utbildning 

Kandidat = 1 om förvaltarens högsta utbildningsnivå är en kandidatexamen 

Master = 1 om förvaltarens högsta utbildningsnivå är en masterexamen 

MasterPlus= 1 om förvaltarens högsta utbildningsnivå är högre än en masterexamen 
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Sverige = Fondens huvudsakliga allokeringsmarknad, 1 = Sverige, 0 = global 

lnFörmögenhet = Fondförmögenheten logaritmerad    

𝜀 = felterm som inkluderar variabler som påverkar den beroende variabeln men som inte 

uttrycks i modellen  

 

Referensgrupp  

Val av referensgrupp inför regressionsanalyserna är en manlig fondförvaltare med en 

utbildningsnivå motsvarande kandidatexamen och med en global allokering.  

 

Beskrivande statistik  

I tabellen nedan presenteras beskrivande statistik för samtliga variabler som sedan används i 

regressionsmodellerna.  

 

Variabel Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

CAGR 0,01 0,23 0,1342 0,0457 

Sharp ratio 0,5037 6,0864 3,6244 1,0836 

Treynor ratio -12,9037 6,7242 0,1709 1,8488 

Beta -0,13 1,20 0,7807 0,3175 

Alpha 0,008 0,0150 0,0045 0,0043 

Standardavvikelse 0,0239 0,0615 0,0044 0,0067 

Gymnasieutbildning 0 1 0,0135 0,1162 

Kandidatexamen 0 1 0,3378 0,4762 

Masterexamen 0 1 0,5 0,534 

Masterplus 0 1 0,1081 0,3126 

Sverige 0 1 0,5405 0,5018 

Global 0 1 0,2838 0,4539 

Fondförmögenhet (ln) 4,8752 13,6154 8,5433 1,5010 

 

Tabell 4.2. Beskrivande statistik över samtliga variabler. 

 

Prestationsmåtten som visas i tabell 4.2 beskriver alla variabler från samtliga fonder, där sex 

regressionsmodeller med sex olika prestationsmått sedan undersöks som beroende variabler. 
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Tillsammans med de beroende variablerna har alla oberoende variabler inkluderats i samtliga 

regressioner. I regressionsanalyserna kan riktningskoeffecienterna testas för att se om 

signifikans påvisas. De oberoende variablerna som används i dessa regressioner är CAGR, 

Sharp ratio, Treynor’s measure, Jensen’s alpha, Beta och standardavvikelse.  

 

Utöver dummyvariablerna har även variabeln förmögenhet inkluderats för att se fondernas 

storlek, vilket är mätt i miljoner kronor (SEK). Vid användning av denna variabel används 

naturliga logaritmer (ln) för att undvika en eventuell obalans för variabeln. Förvandlingen av 

variabeln till naturliga logaritmer skapar en mer normalfördelning. Anledningen till att denna 

variabel inkluderas är då storleken på fonden kan ha en påverkan på hur fonden presterar. 

5. Resultat och Analys 

 

I följande del presenteras resultaten från de beräkningar och multipla regressionsanalyser som 

gjorts utifrån datan i urvalet för att besvara frågeställningen. Tabellerna nedan redovisar 

prestationsmåttens beräkningar samt den statistiska data som regressionerna gett. 

 

Prestationsmått  Manliga 

fondförvaltare 

Kvinnliga 

fondförvaltare  

T-

värde 

Tvåsidigt 

p-värde 

Signifikansnivå 

(5%) 

CAGR  0,1331 0,1354 0,2187 0,8275 Nej 

Sharpe ratio 3,6431 3,6035 -0,1557 0,8767 Nej 

Treynor ratio 0,1724 0,1691 -0,0081 0,9935 Nej 

Beta 0,7633 0,800 0,500 0,6186 Nej 

Alpha 0,0047 0,0044 -0,3197 0,7501 Nej  

Std. avvikelse 0,0429 0,0442 0,8491 0,3986 Nej 

 

Tabell 5.1. Prestationsmåttens genomsnitt för män respektive kvinnor. 

H0 : 𝜇₁=𝜇₂  

H1 : 𝜇₁≠𝜇₂ 
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Ingen av observerade medelvärden för prestationsmåtten mellan manliga och kvinnliga 

fondförvaltare har ett p-värde mindre än 0,05 och är därmed inte signifikanta. 

 

Mer ingående så jämförs prestationsmåtten på fonderna i tabell 5.1 för respektive kön. Vid ett 

tvåsidigt t-test konstateras ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män på någon utav 

prestationsmåtten. Hypotesprövningen resulterade i att nollhypotesen att medelvärdet är lika 

för båda könen inte kunde förkastas. Trots att manliga fondförvaltare historiskt sett ser ut att 

ha högre genomsnittlig riskjusterad avkastning, medan kvinnliga ser ut att ha högre 

genomsnittlig CAGR, kan inte skillnaderna påvisas genom regressionsanalysens t-test som 

gjordes. Detta visar på slutsatsen att skillnaderna beror på slumpen. En vidare analys av 

hypotesprövningen hade kunnat göras med ett större urval då rapportens är för litet för att 

kunna visa på signifikanta skillnader i medelvärden mellan könen.  

Utöver tabell 5.1 förklaras sex multipla regressioner där signifikans påvisats på flera 

oberoende variabler.  Variabeln Masterutbildning var signifikant på samtliga regressioner 

förutom treynor ratio, där den uppvisade signifikans på en 10% signifikansnivå. Detta tyder i 

stora drag att en högre utbildning för fondförvaltaren tenderar att ha en positiv effekt på de 

olika prestationsmåtten bortsett från Betas riktningskoefficient där högre utbildning genererar 

en negativ effekt, vilket innebär att en högre utbildningsnivå leder till ett lägre risktagande, 

sett till känsligheten mot marknadssvängningar.  
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Oberoende Variabel Beta-koefficient  T-värde P-värde Signifikansnivå 

5%  

C 1,6505 2,1955 0,0316 Ja 

Kvinna -0,3143 -1,2437 0,2179 Nej 

Gymnasieutbildning -0,6331 -0,5855 0,5602 Nej 

Masterutbildning 0,8276 3,1484 0,0025 Ja 

MasterPlus 0,3703 0,8974 0,3727 Nej 

Sverige -0,1490 -0,6206 0,5369 Nej 

Fondförmögenhet (ln) 0,2058 2,4675 0,0162 Ja 

 

 Tabell 5.2. Regressionsanalys med Sharpe Ratio som beroende variabel. 

Determinationskoefficient: 0,2051 

 

Tre av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikanta - variablerna 

C, Masterutbildning och fondförmögenhet. 

 

Mer specifikt visade regressionen i Tabell 5.2 med Sharpe ratio som beroende variabel att tre 

oberoende variabler visade sig ha signifikant effekt. Interceptet C, innehöll dummy 

variablerna Kandidatexamen och Global. Anledningen till att interceptet visades vara 

signifikant kan bero på att någon av de två eller båda tidigare nämnda dummy variablerna 

ovan var signifikanta. Tabell 5.2 visar hur även dummyn Masterprogram var signifikant 

vilket kan innebära att även dummy variabeln kandidatexamen är signifikant här. Vilken av 

variablerna som är signifikanta påverkar inte frågeställningen, vilket gjorde att ingen 

fördjupad undersökning kring detta gjordes. Dummyvariabeln Masterutbildning visade en 

positiv påverkan på den beroende variabeln. Samma gäller för den oberoende variabeln 

Fondförmögenhet som även den gav en positiv påverkan på Sharpration. Regressionen med 

sharpe ratio som beroende variabel hade en determinationskoefficient (R2) på 20,51% i 

förklaringsgrad.  
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Oberoende variabel Beta-koefficient T-värde 
 

P-värde 
 

Signifikansnivå (5%) 

C 0,0682 2,0650 0,04279 Ja 

Kvinna -0,0045 -0,4080 0,6845 Nej 

Gymnasieutbildning -0,0368 -0,7757 0,4406 Nej 

Masterutbildning 0,0239 2,0728 0,0420 Ja 

Master-plus 0,0165 0,9099 0,3661 Nej 

Sverige 0,0086 0,8157 0,4175 Nej 

Fondförmögenhet (ln) 0,0058 1,6023 0,1138 Nej 

 

Tabell 5.3. Regressionsanalys med CAGR som beroende variabel. 

Determinationskoefficient: 0,1364 

 

Två av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikanta - variablerna 

C och Masterutbildning. 

 

Resultatet från regressionen med beroende variabeln CAGR förklaras i Tabell 5.3 där två av 

de oberoende variablerna visade signifikans, Variablerna C och Masterutbildning. Precis som 

i Tabell 5.2 har dummyvariabeln masterutbildningen en positiv påverkan på den beroende 

variabeln. Då resterande oberoende variabler inte är signifikanta och endast masterutbildning 

är signifikant är sannolikheten större att signifikansen för interceptet beror på 

dummyvariabeln kandidatexamen och inte den oberoende variabeln Global. Men återigen är 

detta inget som analyseras något djupare. Determinationskoefficienten för regressionen med 

CAGR är 13,64% vilket är relativt lägre sett till de andra regressionerna.  
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Oberoende variabel beta-koefficient  T-värde 
 

P-värde 
 

Signifikans (5%) 

C 0,0500 10,3409 0,000 Ja 

Kön  0,0024 1,4780 0,1441 Nej 

Gymnasieutbildning  -0,0056 -0,8078 0,4221 Nej 

Masterutbildning -0,0032 -1,8706 0,0658 Nej* 

Master-plus  -0,0007 -0,2763 0,7832 Nej 

Sverige  0,0030 1,9707 0,0592 Nej* 

Fondförmögenhet (ln)  -0,0009 -1,6573 0,1021 Nej 

 

Tabell 5.4. Regressionsanalys med standardavvikelse som beroende variabel. 

Determinationskoefficient: 0,1257 

* = signifikant på 10% 

 

En av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikant - variabeln C.  

Variablerna Masterutbildning och Sverige är signifikanta vid en signifikansnivå på 10%.  

 

I regressionen med Standardavvikelse visade återigen interceptet signifikans. Ingen av de 

andra oberoende variablerna visade signifikans på en 5% nivå. Tabell 5.4 visar istället att 

variablerna masterutbildning och sverige uppnår signifikans vid på en 10% nivå. Om vi hade 

baserat arbetet på en 10% signifikansnivå hade Masterutbildning en negativ 

riktningskoefficient vilket innebär att fondförvaltare med masterutbildning tenderar att ha en 

lägre standardavvikelse och därmed en lägre risknivå. Marknads-dummyn Sverige hade en 

positiv effekt på den beroende variabeln, alltså hade fondförvaltare på den svenska 

marknaden en högre standardavvikelse. Men av anledning till ökad risk för ett så kallat typ-

ett fel används signifikansnivå 5% och detta läggs därmed inte någon större vikt på men det 

kan ändå vara anmärkningsvärt att nämna.  Determinationskoefficienten är 12,57% i denna 

regression, vilket är den lägsta nivå av alla testade regressioner. 
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oberoende variabel beta-koefficient  T-värde 
 

P-värde 
 

Signifikans (5%) 

C 0,003 1,0103 0,3160 Nej  

Kön  -0,0014 -1,4059 0,1643 Nej 

Gymnasieutbildning  0,0022 0,5170 0,6068 Nej 

Masterutbildning 0,0037 3,5202 0,0008 Ja 

Master-plus  0,0006 0,3804 0,7048 Nej 

Sverige  -0,0020 -2,0992 0,0396 Ja 

Fondförmögenhet (ln)  0,0001 0,4736 0,6373 Nej 

 

Tabell 5.5. Regressionsanalys med Alpha som beroende variabel. 

Determinationskoefficient: 0,19158 

 

Två av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikanta - variablerna 

Masterutbildning och Sverige.  

 

I Tabell 5.5 förklaras resultatet från regressionen med Alpha som beroende variabel, där 

Masterutbildning återigen visar signifikans precis som i de tidigare regressionerna förutom 

föregående regression där det visade signifikans vid en 10% nivå. Den hade precis som 

tidigare regressioner visat en positiv påverkan på den beroende variabeln vid en 5% 

signifikansnivå. Den oberoende dummyvariabeln Sverige visade signifikans men hade en 

negativ påverkan på den beroende variabeln, vilket innebär att variabeln har en negativ effekt 

på den faktiska avkastningen jämfört med den förväntade 

avkastningen.  Determinationskoefficienten för regressionen med alpha är 19,16%.  
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Oberoende variabel Beta-koefficient  T-värde 
 

P-värde 
 

Signifikansnivå (5%) 

C 0,5779 2,9941 0,0039 Ja 

Kön  0,0926 1,4273 0,1581 Nej 

Gymnasieutbildning  -0,6332 -2,2806 0,0258 Ja 

Masterutbildning -0,1771 -2,6238 0,0107 Ja 

Master-plus  0,0414 0,3907 0,6973 Nej 

Sverige  0,3185 5,1668  0,0000 Ja 

Fondförmögenhet (ln) 0,0092 0,4337 0,6659 Nej 

  

Tabell 5.6. Regressionsanalys med Beta som beroende variabel.  

Determinationskoefficient: 0,3896 

 

Fyra av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikanta - variablerna 

C, Gymnasieutbildning, Masterutbildning och Sverige.  

 

I regressionen med Beta  som beroende variabel i Tabell 5.6. var det interceptet och tre 

oberoende variabler som var signifikanta. Utöver interceptet var de resterande oberoende 

variablerna dummies där två av dem var Gymnasieutbildning och Masterutbildning som båda 

hade en negativ riktningskoefficient. De fondförvaltare som faller in i dessa kategorier har 

alltså en minskande effekt på beta (risken). Vidare hade dummyvariabeln Sverige en positiv 

riktningskoefficient och en ökande effekt på beta. Slutsatsen för denna variabel blir därför det 

motsatta, förvaltare på den svenska marknaden har en större genomsnittlig beta-risk än de 

utländska. Determinationskoefficienten var här relativt stor sett till de andra regressionerna 

med en nivå på 38,96%. Detta innebär att cirka 39% av variationen i beta kan förklaras av de 

oberoende variablerna. 

 

En nämnvärd punkt är även hur fondförvaltaren endast kan hantera en viss del av utgången, 

då den systematiska risken för aktiemarknaden även finns i aktiefonder. Även om 
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fondförvaltaren har nått bra riskjusterad avkastning kan den systematiska risken förändra 

detta. 

 

 

Oberoende variabel Beta-koefficient  T-värde 
 

P-värde 
 

Signifikansnivå (5%) 

C 0,6328 0,8384 0,4048 Nej 

Kön  -0,4548 -1,7920 0,0777 Nej* 

Gymnasieutbildning  -13,6492 -12,5712 0,000 Ja 

Masterutbildning 0,0876 0,3317 0,7411 Nej 

Master-plus  -0,2880 -0,6952 0,4893 Nej 

Sverige  -0,5041 -2,0909 0,0403 Ja 

Fondförmögenhet (ln)   
0,0231 0,2760 0,7834 

Nej 

 

 Tabell 5.7. Regressionsanalys med Treynor ratio som beroende variabel.  

 

Determinationskoefficient: 0,7248 

* = signifikant på 10% 

 

Två av de oberoende variablerna har riktningskoefficienter som är signifikanta - variablerna 

Gymnasieutbildning och Sverige. Variabeln Kön är signifikant vid en signifikansnivå på 10%. 

 

Tabell 5.7. När man ser till hur förklaringsvariablerna påverkar treynor ratio, är det 

variablerna Gymnasienivå och Sverige som är statistiskt signifikanta. Gymnasienivå har en 

stark negativ effekt på treynor ratio, den beroende variabeln, vilket visar på att de 

fondförvaltare som endast har denna utbildning kommer att få en betydligt lägre avkastning i 

förhållande till den risk som tagits. Vidare har även förklaringsvariabeln Sverige en statistiskt 

signifikant och negativ riktningskoefficient, men inte i närheten lika stor som den för 

Gymnasienivå. Dock är det noterbart att andelen med endast gymnasieutbildning 
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underpresterar övriga kandidater i urvalet. Detta förklarar varför den oberoende variabeln 

Gymnasienivå har en stark negativ effekt. Lika gäller här att svenska fondförvaltare kommer 

att ha en mindre avkastning i förhållande till den risk som tagits, relativt utländska 

fondförvaltare. Determinationskoefficienten för regressionen var 0,7248, vilket visar på att de 

oberoende variablerna förklarar cirka 72% av variationen i den beroende variabeln, treynor 

ratio 

 

6. Vidare Analys 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

fondförvaltares risknivå och riskjusterad avkastning. Denna analys är uppdelad i två delar, en 

första del som analyserar resultatet och en andra del som kopplar resultatet till tidigare teori 

och forskning. Har fondförvaltarens kön en påverkan på risknivån och den riskjusterade 

avkastningen, eller beror det på individuella skillnader och yttre faktorer? 

 

6.1 Analys av resultatet 

Efter analys av prestationsmåtten kan det utifrån tabell 5.1 konstateras att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga fondförvaltare, vilket gäller för samtliga 

mått och nollhypotesen kunde inte förkastas. Även om riktningskoefficienterna för män och 

kvinnor skiljer sig åt mellan varje prestationsmått, påvisas ingen statistisk signifikans och 

därmed kan inga slutsatser dras baserat på detta. Könet kunde inte heller påvisa någon 

signifikant skillnad på någon av de beroende variablerna i regressionerna presenterade i tabell 

5.2-5.7. Då det finns risk för typ-ett-fel på 5% signifikansnivå kan en skillnad mellan könen 

inte uteslutas vid denna konfidensnivå. 

  

Insamlingen av datamaterialet till denna jämförelse var problematisk då avsaknaden av 

historisk data gällande tidigare fondförvaltare inte fanns, utan information fanns endast om 

den nuvarande fondförvaltaren samt tidpunkten för dess tillträde. Detta resulterade i att 

urvalet begränsades kraftigt då mängden byten av fondförvaltare på senare år var stor, och då 
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speciellt gällande kvinnliga fondförvaltare. Om bättre information kring tidigare 

fondförvaltare hade funnits tillgänglig och varit en del av analysen hade ett större urval varit 

möjligt. Möjligheten att öka urvalet genom att ändra förvaltarkriteriet till att ha förvaltare 

som varit verksamma i tre år istället för fem år fanns, men det hade resulterat i en lägre 

relevans för varje enskild fondförvaltare. Utöver detta var urvalet av kvinnliga förvaltare 

begränsat då relativt få fonder idag förvaltas av kvinnor i förhållande till män. Som även 

nämns under punkt 3. Urval så slopades det fjärde urvalskravet just på grund av detta. 

 

En annan viktig faktor som hade kunnat leda till ett annat resultat är valet av fonder då vilken 

region, bransch samt inriktning fonden har, spelar stor roll. Vid val av andra fonder hade 

resultatet möjligtvis skiljt sig, baserat på att fonder som fokuserar på större företag tenderar 

att ha en lägre risk. Lika gäller för småbolagsfonderna som därför tenderar att ha en högre 

risk, vilket ökar sannolikheten för ett resultat som visar på högre avkastning i det korta 

perspektivet.  

 

Determinationskoefficienterna (R²)  kan inledningsvis generellt uppfattas som låga i de flesta 

regressionsanalyserna på prestationsmåtten, men ligger inom väntat utfall. Anledningen till 

att determinationskoefficienterna är låga beror på att regressionerna bland annat mäter 

avkastning som beroende variabel. Avkastningen för fonderna och dess olika marknader 

påverkas av en uppsjö yttre faktorer som inte är mätbara. Att upptäcka faktorer som genererar 

hög förklaringsgrad är därmed bortom förväntan.  

 

Övriga noterbara analyser är som tidigare nämnt att kvinnor är underrepresenterade i 

branschen för fondförvaltare. Skälet till att de kvinnliga fondförvaltare var svårfunna var att 

de flesta resultaten i screening processen var manliga fondförvaltare. Vidare är det även 

noterbart att de kvinnor som hittades till urvalet hade en relativt högre genomsnittlig 

utbildningsnivå än männen. Vilket kan ge antagandet att det krävs mer av en kvinna rent 

utbildningsmässigt för att bli anställd som fondförvaltare, jämfört för män.  
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6.2 Analys kopplat till tidigare forskning  

Majoriteten av de tidigare nämnda forskningsresultaten i delen 2. Litteraturöversikt visar på 

att fonders prestation är sämre när fonderna förvaltas av en kvinna. Walch och Wang (2013) 

resulterar i att i takt med att en fonds förvaltare skiftar från en kvinna till en man, alternativt 

majoriteten av förvaltarna skiftas från kvinnor till män, stiger fondens prestation. Alltså 

skulle kvinnor ha en negativ påverkan på fondens utveckling. Walch och Wang genomförde 

studien genom att göra könet till en dummy variabel i en regressionsanalys, i likhet med detta 

arbete. Arbetets regressionsanalyser på prestationsmåtten Sharpe Ratio och CAGR visar att 

effekten av att fondförvaltaren är kvinnlig är negativ på fondens prestation. I likhet med 

Walch och Wangs resultat, är dessa resultat ej signifikanta, vilket stärker att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan könens effekt på prestationen. Då dataunderlaget hade 

avsaknaden av historisk data gällande tidigare fondförvaltare gick det inte att undersöka hur 

fonders prestation förändrades när fondens förvaltare skiftade kön.  

 

Även studien av Abbasi och Dadashinasab (2012) visade på att effekten av kvinnliga 

förvaltare skulle vara negativ. Abbasi och Dadashinasab undersökte även om förvaltarens 

ålder kunde ha en påverkande effekt. Deras studie resulterade i att både ålder och kön spelar 

roll, äldre män visade bäst prestation för fondens utveckling. Som tidigare nämnt har arbetets 

resultat inte kunnat visa på någon signifikant skillnad beroende på kön. Däremot var 

förvaltarnas ålder inget som valdes att studera för detta arbete, vilket gör att det inte går att 

jämföra några resultat kring ålderns påverkan på prestationen.  

 

Resultaten från Luongo (2011) och Dwyer, Gilkeson och List (2002) visar att både kvinnliga 

investerare i generella termer och även professionella i from av kvinnliga förvaltare tenderar 

att vara mer riskaverta relativt män. Vid jämförelse av kvinnornas och männens 

genomsnittliga risknivå i urvalsgrupperna visar det initialt att kvinnorna i urvalet har en högre 

risknivå än männen. Även den kvinnliga effekten på standardavvikelsen ser ut att vara positiv 

i regressionsanalysen i form av att det ökar risknivån. Då varken genomsnittet eller den 

kvinnliga effekten visar signifikans vid standardavvikelsen tyder det på att ingen slutsats 

gällande detta kan dras. Det går alltså inte att förkasta nollhypotesen att risknivån är lika 

mellan könen, vilket skiljer sig från tidigare forskning. Det är alltså slumpen i urvalet som 

ligger till grund för de initiala resultaten. En vidare analys är att urvalet av fonder, både av de 

med kvinnliga och manliga förvaltare, påverkar resultatet gällande risknivån. Även valet av 
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tidsperiod, marknader och branscher kan påverka då olika branscher och marknader kan ha 

olika volatilitet i olika tider. En marknad eller bransch som en viss tid är lågvolatil och 

således har lägre risknivå kan i nästa tidsperiod öka i volatilitet och risknivå, vilket skulle 

kunna generera i olika risknivåer för samma fondförvaltare i olika tidsperioder.  

 

Fang och wangs (2014) tidigare forskning visar att en högre utbildningsnivå i genomsnitt ger 

en positiv påverkan på fondens riskjusterade avkastning. Mer specifikt pekar de på att en 

högre utbildningsnivå ger en högre Sharpe ratio och ett högre alpha värde, vilket går i linje 

med detta arbetes resultat. Den oberoende faktorn Masterutbildning var den faktor som 

visade positiv signifikant effekt flest gånger och där ibland just på Sharpe ratio och alpha 

värdet. Masterutbildning hade även en positiv signifikant effekt på CAGR, och vid en 

signifikansnivå på 10% gav effekten en lägre risknivå, mätt i standardavvikelse. Däremot 

visade den oberoende faktorn MasterPlus, som definierar alla utbildningsnivåer över 

masternivå, ingen signifikant effekt på någon utav de utförda regressionsanalyserna. Ett 

antagande skulle kunna vara att utbildningsnivån har en avtagande effekt. 

 

Dwyer, Gilkeson och List (2002) har kunskapsnivån på investerarna som en form av 

kontrollvariabel, likt som detta arbete har utbildningsnivå på fondförvaltare som 

kontrollvariabel. Dwyer m.fl. menar att skillnaderna i risknivån mellan könen beror på 

finansiella kunskapsskillnader och att kvinnorna i deras urval i genomsnitt hade en lägre 

finansiell kunskapsnivå skulle kunna vara förklaringen till kvinnors högre nivå av 

riskaversion. Då detta arbetets urval, till skillnad mot Dwyers m.fl. enbart undersökte 

professionella fondförvaltare skulle det kunna antas att den finansiella kunskapsnivån bör 

vara snarlik sinsemellan. Däremot har de kvinnliga kandidaterna i urvalet en högre 

genomsnittlig utbildningsnivå relativt männen, vilket skulle kunna vara en skillnad gentemot 

Dwyers m.fl. studie. Men då det som tidigare nämnt inte går att förkasta nollhypotesen kan 

inga slutsatser dras mellan kunskapsnivå, könen och nivå av riskaversion.  

7. Slutsats 

 

Följande slutsatser gjordes gällande tidigare hypoteser:  

● H₁: Fondens riskjusterade avkastning påverkas av fondförvaltarens kön 
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Hypotes 1 - uppfylldes inte. Den riskjusterade avkastningen kunde inte uppvisa någon 

signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga fondförvaltares genomsnitt. 

Fondförvaltarens kön har därmed ingen påverkan på fonden riskjusterade avkastning.   

 

● H₂: Kvinnliga fondförvaltare har i genomsnitt högre riskaversion 

Hypotes 2 - uppfylldes inte. Resultatet kunde inte uppvisa någon typ av statistisk signifikans 

på att fondförvaltarens kön påverkar risknivån. Därmed är slutsatsen att det inte råder någon 

generell skillnad kring riskaversion mellan manliga och kvinnliga fondförvaltare, utan att det 

är individuella skillnader bortom könet som spelar roll.  

 

● H₃: Fondförvaltarens utbildningsnivå påverkar fondens prestation    

Hypotes 3 - uppfylldes.  Faktorer som signifikant påverkar fondförvaltarnas inverkan på 

fondens avkastning var utbildningsnivå med masterutbildning som fokus. Masterutbildningen 

visade en ökad riskjusterad avkastning jämfört med fondförvaltare med lägre utbildning, 

alternativ som saknar eftergymnasial utbildning.  En högre utbildning minskade även 

fondförvaltarnas risknivå. Fonden tenderar alltså att ge ett bättre resultat vid val av en 

fondförvaltare med högre utbildning. En högre utbildningsnivå antas ge förvaltaren den 

kunskap gällande diversifiering och riskhantering som krävs för att nå en optimal 

avkastningsnivå. 

 

Övriga slutsatser:  

● Studiens slutsatser gällande hypotes 1 och 2 visar inte några likheter med tidigare 

forskning. Däremot är slutsatsen kring hypotes 3 i linje med resultat och slutsatser 

från tidigare studier.  

 

● Fondförvaltare som placerar med majoriteten på den svenska marknaden tenderar att 

ta en högre risk jämfört med fondförvaltare på den globala marknaden. 

 

● Kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland svenska fondförvaltare.  

 

● Vid val av liknande fonder att investera i kan det vara lönsamt att jämföra 

fondförvaltarnas utbildningsnivå.  
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7.1 Förslag till framtida studier  

För att uppnå fler statistiskt signifikanta resultat i framtida studier krävs ett större urval av 

fonder och fondförvaltare än vad som rymdes för arbetet med denna studie.    

 

I denna studie finns det en skevhet i testet av medelvärden då det inte tas i hänsyn till 

fondernas olika branscher och marknader. Hade detta tagits i anspråk och fonder med 

liknande inriktning hade jämförts med varandra hade troligen ett annat resultat påvisats 

gällande de manliga och kvinnliga genomsnittliga prestationsmåtten.  

 

För att på ett trovärdigt sätt kunna jämföra samtliga utbildningsnivåernas effekt på 

prestationsmåtten bör varje enskild utbildningsnivå åtminstone uppfylla det godkända antalet 

för stickprovsteori. Då som det i detta fall fanns väldigt få kandidater för utbildningsnivån 

Gymnasienivå, samtidigt som dessa kandidater tydligt underpresterar övriga kandidater i 

urvalet bidrar detta till en stark negativ effekt som kan övertolkas. Risken för detta kan 

reduceras vid större och jämnare urval.  

 

För att uppnå något högre determinationskoefficienter bör det tas med fler oberoende 

variabler och kontrollvariabler i regressionsanalyserna. Däremot väntas 

determinationskoefficienterna fortsatt vara i det lägre spannet.  

 

För att kontrollera kandidaternas finansiella kunskapsnivåer bör ett kunskapstest genomföras 

på samtliga kandidater då utbildningsnivån endast kan ge antaganden och indikatorer på 

kunskapsnivåer. En stor del av den verkliga och praktiska kunskapen kan hämtas på fler håll 

än endast utbildning, vilket kan mätas mer trovärdigt i ett kunskapstest.   
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9. Appendix  

9.1 Fonder i urvalet 

FOND  KÖN Region FOND  KÖN Region 

AMF Aktiefond småbolag  Kvinna  Sverige Swedbank Robur Kapitalinvest Kvinna  Global/Sve  

AP7 Aktiefond  Kvinna  Sverige Swedbank Robur Kinafond Kvinna  Kina 

Carnegie All Cap A Kvinna  Sverige Swedbank Robur Rysslandsfond Kvinna  Ryssland  

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet Kvinna  Sverige Swedbank Robur Småbolagfond Europa Kvinna  Europa 

DNB health care A Kvinna  USA/Global Swedbank Robur Transition Sweden Kvinna  Sverige 

Ethos Aktiefond Kvinna  Sverige Swedbank Robur Transition Sweden MEGA Kvinna  Sverige 

Evli GEM B Kvinna  Asien/sydamerica Swedbank robur östeuropafond A Kvinna  Östeuropa 

Handelsbanken Global Tema  Kvinna  Global  Aktie-ansvar sverige fund Man Sverige 

Handelsbanken Hälsovård Tema  Kvinna  Global  AMF aktiefond europa Man Europa 

Handelsbanken Norden Selektiv TRE Kvinna  Sverige AMF aktiefond global Man Sverige 

Handelsbanken tillväxtmark Tema Kvinna  Asien  AMF sverige Man Sverige 

Länsforsakringar Asienfond Kvinna  Asien Caprifol nordisk Man Sverige 

länsförsäkringar sverige vision Kvinna  Sverige Carnegie Sverige Man Sverige 

Nordea Alfa  Kvinna  Sverige Cliens sverige fokus Man Sverige 

Odin Norge Kvinna  Sverige Coeli global selektiv Man Global 

SEB aktiesparfond  Kvinna  USA/sverige Danske invest dividend europa Man Europa 

SEB Asienfond ex Japan C Kvinna  Tillväxt/Asien Delphi global Man Global 

SEB bioteknikfond c  Kvinna  USA  Didner & gerge global Man Global 

SEB Emerging Marketsfond Kvinna  Sverige DNB global indeks A Man Global  

SEB europafond  Kvinna  Europa DNB grönt norden Man Tillväxt 

SEB Läkemedelsfond Kvinna  USA  DNB technology Man Global  

SEB Stiftelsefond Sverige Kvinna  Sverige East capital baltic fund Man EU 

SEB Swedish Value Fund Kvinna  Sverige Evli nordic Man Sverige 

Skandia Cancerfonden Kvinna  Sverige Fondita nordic micro cap Man Sverige 

Skandia Idéer För Livet Kvinna  Sverige Godfond sverige och världen Man Sve/Världen  

Skandia Världsnaturfonden Kvinna  Sverige Handelsbanken europa Man Europa 
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swedbank humanfond Kvinna  Sverige Handelsbanken svenska småbolag Man Sverige 

Swedbank Robur Europafond Kvinna  Europa Handelsbanken sverigefond Man Sverige 

Simplicity sverigefond Man Sverige Holberg norden A Man Sverige 

Skagen focus A Man Global Nordea 1 global small cap Man Global 

Storebrand global multifactor Man Global Nordea småbolag Man Sverige 

Strand småbolagsfond Man Sverige Nordea stable return fund Man Global 

Swedbank robur global emerging Man Tillväxt  Nordic equities strategy Man Sverige 

Swedbank robur sverigefond Man Sverige HandelsbankenNordiska småbolag Man Sverige 

Swedbank robur teknik Man Sverige SEB noramerikanskafond småbolag Man USA 

Swedish sustainable Man Sverige SEB nordenfond Man Sverige 

Ålandsbanken global aktie Man Sverige Simplicity norden Man Sverige 
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