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Sammanfattning 

Pensionssystemet berör samtliga pensionssparare i Sverige som statliga Pensions-

myndigeten ansvarar för. En reform av pensionssystemet introducerades år 1999 och 

togs i bruk år 2000 som innebar att individen fick ökat ansvar genom att 2,5 procent 

av den allmänna pensionen, benämnd premiepensionen, kunde fritt placeras i öns-

kade fonder inom premiepensionssystemet. Ansvaret som i och med detta vilar på 

individen gör att beslut om framtida ekonomiska ersättningar måste fattas oavsett om 

kunskap och vilja föreligger eller ej. Då systemet kan uppfattas som omfattande och 

kunskaper om finansiella placeringar inte kan antas vara självklara för gemene man, 

kan det innebära stress och osäkerhet för spararen.  

En diskussion som uppmärksammats är huruvida pensionsspararna får kompensation 

i form av avkastning för avgifterna som fondbolagen tar ut i samband med förvalt-

ning av fonderna. Förvalsalternativet, AP7 Aktiefond, placerar enligt ett världsmark-

nadsindex och har i förhållande till de populäraste fonderna den lägsta avgiften. Inom 

premiepensionssystemet är fondavgifterna rabatterade vilken gör en betydlig skillnad 

på kostnaderna jämfört om spararen hade placerat i fonderna privat.  

Utifrån vad hypotesen om den effektiva marknaden föreskriver är det inte möjligt att 

överprestera marknadsindex under en längre tidsperiod vilket leder till antagandet att 

aktivt förvaltade fonder inte borde kunna generera högre avkastning än marknadsin-

dex. Om hypotesen överensstämmer med hur marknaden ter sig i verkligheten före-

ligger det inga incitament för sparare att betala högre avgifter för förvaltning av fon-

der.  

Problemformuleringen för uppsatsen är formulerad enligt följande; 

- Har aktivt valda fonder, i jämförelse med det förvalda statliga alternativet 

AP7 Aktiefonden, presterat en avkastning där placeraren får kompensation 

för fondernas högre avgifter och det egna engagemanget som krävs? 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka svara på om ett aktivt val är fördelaktigt, främst 

ur monetärt perspektiv men även med beaktning av människors underliggande in-

ställning till komplexa frågor och kompetens att göra ”rätt” val bland fonderna i 

premiepensionssystemet. 

Undersökningen bygger på insamlad data från de tio populäraste fonderna inom pre-

miepensionsvalet där AP7 Aktiefond inkluderas. Fokus i uppsatsen ligger på att jäm-

föra avkastning, riskjusterad avkastning och avgifter efter rabatt under 2003-2013 

mellan utvalda fonder. Då uppsatsen har ett individperspektiv har en marknadsunder-

sökning gällande individers ställningstagande inför fondplaceringar tolkats i syfte att 

utröna bakomliggande faktorer till den svenska befolkningens aktivitet respektive 

inaktivitet. 

Den teoretiska referensramen innefattar grundläggande begrepp samt teorier inom 

finansväsendet som kompletteras med vedertagna modeller för att möjliggöra jämfö-

relser mellan finansiella placeringars utveckling. Studier gällande mänskliga bakom-

liggande faktorer som påverkar vid komplexa val har inkluderats. 



 

 

Slutsatser som kan dras utifrån genomförd undersökning är att högre avgifter gene-

rellt inte tenderar att ge högre avkastning.  Dock anser vi att förvalsalternativet inte 

är det optimala valet, detta då rabatterna inom premiepensionen är så pass generösa 

att avgifterna hos aktivt valda fonder inte får samma genomslag som de hade fått 

utanför systemet. Förvalsalternativet kan ur viss aspekt visa sig som ett tillfredstäl-

lande val eftersom premiepensionssystemet är komplext och omfattande vilket inne-

bär att även om individen lägger ner möda för att hitta fördelaktiga placeringsalterna-

tiv, ges inga garantier för framtida värdeutvecklingar.  

Nyckelord: Finansiering, premiepensionssystemet, avkastning, avgifter, pensions-

spararen. 

 



 

 

Abstract 

This thesis is a comparative study of AP7 Aktiefond and the nine most popular se-

lectable pension funds in the Swedish premium pension scheme. A discussion high-

lighted is whether savers, included in the pension scheme, will be compensated in 

terms of return for the fees fund companies charge related to the management of the 

funds. The default option, AP7 Aktiefond, invests according to a global index and 

compared to the most popular funds charge the minimum fee. Within the premium 

pension scheme, fund fees is reduced which makes a considerable difference in costs 

compared to if the saver had invested in the funds outside the premium pension 

scheme. According to the efficient capital market hypothesis, it is not possible to 

over - perform market indices over a longer period of time which leads to the as-

sumption that actively managed funds should not be able to generate higher returns 

than the market index. If the hypothesis is consistent with the market in reality, there 

is no incentive for investors to pay higher fees for managing the funds. This thesis 

also considers aspects of behavioral pattern amongst the pension savers. Conclusions 

to be drawn from the survey are that higher fees do not generally tend to provide 

higher returns. 

Keywords: Finance, the Swedish premium pension scheme, return, fees, pension 

savers. 
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1  Inledning 

Pensionssystemet är ett komplext uppbyggt system med syfte att fungera som ett so-

cialt skyddsnät och det är statliga Pensionsmyndigheten som ansvarar för att infor-

mera om och behandla pensionerna i Sverige. Nedan följer en översiktlig förklaring 

av pensionens olika delar och dess innebörder. 

1.1 Det nya pensionssystemets uppkomst i Sverige 

Pensionens historia går långt tillbaka i Sverige och enligt Nationalencyklopedin 

(2013) betalade staten redan på 1600-talet ut pension till militärer som tjänat sitt 

land.  Det dröjde dock ända fram till 1913 innan den allmänna pensionen infördes i 

Sverige och pensionsåldern fastställdes till 67 år, dock var pensionen så låg att det 

inte gick att leva på den, inte heller var det många som uppnådde pensionsåldern vid 

denna tid. Först år 1948 blev pensionen en rättighet för alla medborgare, till skillnad 

från den tidigare lagstiftningen där pensionen var behovsprövad. Nu uppnådde pens-

ionen en nivå som gjorde det möjlig för pensionärer att klara sin försörjning. Tolv år 

senare, 1960, infördes ATP (Allmänna Tilläggspensionen) som syftade till att ut-

jämna inkomstskillnader mellan medborgarna, beroende på om de hade förvärvat 

tjänstepension eller inte.  

Ett nytt pensionssystem, det allmänna pensionssystemet, introducerades enligt Pens-

ionsmyndigheten (2014j) i Sverige år 1999 och ersatte därmed det tidigare ATP sy-

stemet och folkpensionen. Sverige var bland de första i världen introducera det nya 

allmänna pensionssystemet som gav medborgarna själva möjligheten att påverka hur 

en viss del av sin pension skulle placeras, vilket innebar att privatpersoner fick ett 

utökat ansvar för sitt pensionssparande genom att de aktivt kunde välja vilka fonder 

som en del av pensionen skulle placeras i. 

I Sverige är pensionssystemet enligt Pensionsmyndigheten (2014j) baserat på tre 

grundpelare som tillsammans utgör den individuella framtida pensionsstorleken, den 

allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Även den 

del som kallas garantipension ingår i den allmänna pensionen och betalas ut till de 

medborgare vars inkomst varit låg eller obefintlig. 

1.2 Allmän pension 

Den största delen av pensionen baseras enligt Pensionsmyndigheten (2014j) på en 

allmän del vilken bestäms utifrån storleken på individens inkomst, som den statligt 

ägda Pensionsmyndigheten ansvarar för. Som inkomst tillgodoräknas ersättning från 

förvärvsarbete, sjuk- eller aktivitetsersättning, föräldrapenning och arbetslöshetser-

sättning. Av den pensionsgrundande inkomsten avsätts varje år 18.5 procent till den 

allmänna pensionen, varav 16 procent tilldelas inkomstpensionen och resterande 2,5 

procent avsätts till premiepensionen. Premiepensionsdelen kan individen själv på-

verka och styra genom att vara aktiv eller passiv i sitt val av placering i fonder. 
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1.3 Tjänstepension 

Tjänstepensionen förklaras av Pensionsmyndigheten (2014j) som den del arbetsgi-

vare bidrar till, genom att varje månad sätta av en viss summa pengar till sina an-

ställda. Det finns fyra olika tjänsteavtal som arbetsgivaren kan ingå, beroende på 

vilken anställning som föreligger samt vilket kollektivavtal som ingåtts och i Sverige 

har cirka 90 procent av de anställda en tjänstepension genom sin arbetsgivare. Tjäns-

tepensionen delas även upp i två varianter, dels en som är förmånsbestämd dels en 

som är premiebestämd. Den förmånsbestämda garanterar en specifik procentsats av 

din slutlön när du går i pension och i den premiebestämda finns det en avtalad 

summa som betalas in av arbetsgivaren varje månad.   

1.4 Privat pension  

Pensionsmyndigheten (2014j) beskriver att delarna i pensionen även kan komplette-

ras med ett individuellt pensionssparande, det är helt frivilligt och något som varje 

individ får ta ställning till om det är nödvändigt och prioriterat. Ett privat pensions-

sparande tillhandahålls av banker och försäkringsbolag där placeringar sker i aktier, 

fonder eller värdepapper. Ett privat pensionssparande är avdragsgillt med 12 000 

kronor per år, däremot betalar individen inkomstskatt i samband med att den erhålls 

och det tillkommer även en avkastningsskatt för varje år pengarna förvaltas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 beskriver pensionssystemets olika delar; den allmänna pensionen, tjänstepensionen 

och det frivilliga privata pensionssparandet (Pensionsmyndigheten 2014k). 

 

1.5 Förvalsalternativet- AP7 Såfa  

Den sjunde AP-fonden beskrivs av AP7 (2014d) vara den statliga myndighet som 

förvaltar fondportföljen AP7 Såfa, den fondportfölj som är premiepensionssystemets 

förvalsalternativ. Med förvalsalternativ menas det alternativ där kapitalet automatiskt 

placeras om inget val av fonder aktivt genomförs av individen. I AP7 Såfa ingår två 

separata fonder, dels AP7 Aktiefond dels AP7 Räntefond. Hela kapitalet placeras i 

aktiefonden fram till att den berörda fyller 56 år och därefter sker en fördelning mel-
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lan de båda fonderna där allt större andel av kapitalet succesivt, i relation till ålder, 

förflyttas över till AP7 Räntefond. Risken och avgiften är lägre i räntefonden än i 

aktiefonden. 

1.6 Aktiv eller passiv i premiepensionsvalet  

I nuläget finns det 5.6 miljoner pensionssparare i Sverige och Statens bostadsfinan-

siering aktiebolag (SBAB) ger rekommendationer att ett passivt agerande kan resul-

tera i låg avkastning och höga avgifter som i sin tur kan leda till en lägre pension 

(SBAB, 2014). Vidare beskriver SBAB att en vanlig missuppfattning bland pens-

ionsspararna är att pensionen sköter sig själv genom att staten ansvarar för den, men 

de poängterar att mycket ansvar ligger på individen.  

En sparekonom på Compricer (2014) beskriver att människor inte alltid tar goda 

ekonomiska beslut. Vidare poängteras hur individer har en tendens av att hålla fast 

vid något trots att det en gång haft negativ påverkan, och om en fond exempelvis har 

presterar dåligt så tenderar många att ändå hålla fast vid det val som en gång gjordes. 

Människor har även en preferens för förvalsalternativ och även här vidhålls det som 

en gång valts trots att det inte alltid är den bästa lösningen. Vidare beskriver spare-

konomen på Compricer att människor är vanedjur och det är sällan våra val omprö-

vas trots att omgivning förändras vilket gör att ogynnsamma val lätt blir till ovanor.    

Enligt Hedesström, Svedsäter och Gärling, (2009) var många inledningsvis aktiva i 

sitt pensionsval när det nya systemet introducerades år 2000, närmare 66 procent av 

befolkningen valde då att vara aktiva i sin fondplacering. Den svenska befolkningen 

uppmanades av staten att vara aktiva i sina val av fonder och lade stor vikt vid att 

informera om individens ökade ansvar för sina fondplaceringar samt att det hädanef-

ter förväntades personligt engagemang gällande sin framtida pension.  

I nuläget har 44 procent av de svenska pensionsspararna sin premiepension placerad i 

det förvalda alternativet AP7 Såfa (AP7, 2014c). Sedan maj 2010 har spararna möj-

lighet att byta tillbaka till AP7 Såfa vilket tidigare inte var möjligt om man redan 

genomfört ett aktivt val av fonder. 

1.6.1 Faktorer som påverkar premiepensionens storlek 

Enligt Pensionsmyndigheten (2011) är det inte enbart avkastningen som spelar roll 

utan även fondavgifterna får betydelse för storleken på framtida pension. Ersättning-

en som fondbolagen kräver i kompensation för att de ska förvalta och administrera en 

fond innebär en avgift vilken betalas av den som sparar i fonden. Denna avgift varie-

rar mellan olika fonder, men är lägre i Pensionsmyndighetens utbud än om place-

ringen genomförs direkt via fondbolaget, då Pensionsmyndigheten kräver rabatt på 

fondbolagens avgifter. Vidare förklarar Pensionsmyndigheten effekten av nivån på 

avgifterna och hur det påverkar den framtida premiepensionsstorleken. Om placera-

ren väljer en fond med en årlig avgift på exempelvis 0,5 procent, kan den sparade 

pensionen minska med 15 procent, med hänsyn taget till årlig avkastning. Vid jämfö-

relse med en fond som haft samma värdeutveckling men istället har en avgift på 1,5 

procent innebär det att pensionen minskar med 39 procent. Pensionsmyndighetens 

beräkningar förutsätter att sparandet pågått under 33 år, vilket är genomsnittstiden 

för pensionssparande i Sverige. 
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Fondavgift Avgift i kr på 33 år Avgift i procent Behållning av kapital

0,05% 1735,20 1,74% 98264,79

0,17% 5781,20 5,78% 94218,80

0,40% 13088,60 13,09% 86911,40

0,50% 16091,14 19,18% 83908,86

1,50% 41079,28 41,08% 58920,72

Tabell 1 beskriver i hur stor omfattning fondavgifterna påverkar behållning av kapi-

tal. Våra beräkningar förutsätter ett sparande under en tidsperiod på 33 år med insätt-

ning av ett kapital på 100 000 kronor vid start. Vi har ej tagit hänsyn till eventuell 

årlig avkastning, utan endast fokuserat på avgift.  

 

Tabell 1 Fondavgiftens påverkan på sparat kapital 

 

1.7 Problematisering 

Alternativen för pensionsspararna är många, 844 fonder är idag valbara inom pre-

miepensionssystemet, där även förvalsalternativet AP7 Såfa numera ingår i de val-

bara fonderna. Spararna kan välja att placera kapitalet i låg-, medel- eller högrisk-

fonder och därmed erhålla en förväntad avkastning beroende på risken. Risken defi-

nieras som de svängningar vilka förekommer i avkastningsmönstret och förklaras 

genom fondens standardavvikelse. Varje fond innehar en specifik kostnad för spara-

ren i form av olika avgifter, till exempel årliga förvaltningsavgifter. 

Det statliga alternativet AP7 Aktiefond, den fond där spararens premiepension place-

ras vid passivitet, har enligt AP7 (2013) antagit strategin att följa placeringsmönstret 

på världsmarknaden i helhet genom att placera enligt ett världsmarknadsindex MSCI 

(MSCI All Country World Index) till en låg avgift. 

Malkiel (2003) definierar den effektiva marknaden utifrån att investerare inte kan 

erhålla en avkastning högre än genomsnittet utan att ha en risk högre än genomsnit-

tet. Priserna på värdepapper anpassas hela tiden till ny information gällande indivi-

duella aktier och aktiemarknaden som helhet. Malkiel menar att det är omöjligt för 

investerare, professionella eller amatörer, att överprestera den genomsnittliga risk-

justerade avkastningen under en längre tidsperiod. Utifrån vad den effektiva mark-

naden förutsätter är det inte möjligt för fonder att överträffa marknadsindex gällande 

avkastningen på lång sikt, vilket i sin tur skulle kunna innebära att höga fondavgifter 

inte skulle generera en högre riskjusterad avkastning än AP7 Aktiefond som har den 

lägsta fondavgiften. 

En viktig aspekt som till synes verkar hamna i bakgrunden vid placering i fonder är 

de avgifter som placeraren får betala, vilka ofta står i relation till hur aktivt förvaltade 

fonderna är. Skillnaderna mellan olika fonders avgiftsnivåer kan verka obetydliga, då 

siffrorna är till synes låga och flertalet fonder utlovar en högre avkastning än en an-

nan valbar fond med lägre avgift. Dock bör, som visas i tabell 1, den negativa ränta-

på-ränta-effekten tas med i beräkningarna som kan få betydande effekter för premie-
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pensionen på längre sikt. För att kompensera den värdeminskning som fondavgifter-

na kan resultera i, måste fondförvaltarna lyckas överprestera en avkastning jämfört 

med en marknadsmässigt komponerad portfölj, vilket motsäger hypotesen om den 

effektiva marknaden. 

Carhart (1997) drar slutsatser, utifrån analyser av 1892 fonder på den amerikanska 

marknaden under en 30-års period, att det föreligger ett negativt samband mellan en 

fonds totalkostnad och avkastning vilket innebär att en högre avgift i genomsnitt ge-

nererar en lägre avkastning. Även studier som utförts på den svenska marknaden har 

visat liknande resultat. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) studerade svenska 

fonder under en tre-års period där det bland annat visade sig att fonders prestationer 

är negativt korrelerade med avgifterna, det vill säga fonder med höga avgifter preste-

rar inte lika bra som fonder med låga avgifter. Det leder fram till frågan om den spa-

rande individen då verkligen får kompensation som står i linje med respektive fonds 

avgiftsnivåer? 

Diskussionen leder vidare till det eventuella problemet gällande om framtida pens-

ionstagare har information och kunskap kring hur placerandet av deras kapital kan 

påverka värdeutvecklingen, eller är det ett åtagande som upplevs för komplex varpå 

majoriteten väljer att prioritera bort ett aktivt val av fonder? Det ansvar och den till-

tro som staten gav medborgarna i och med införandet av det nya premiepensionssy-

stemet skulle i detta fall blivit ett verkningslöst system då befolkningen varken har 

tillräcklig kunskap eller intresse av att engagera sig djupare i valet. Om systemet inte 

tillför någon nytta för pensionsspararna förefaller det ganska troligt att det komplexa 

premiepensionssystemet endast kostar samhället en hel del skattepengar vilket leder 

till funderingar om att det hela är ett misslyckande där ingen blir vinnare.  

Enligt Privata affärer (2013) var det endast tre procent av de nytillkomna pensions-

spararna som gjorde ett aktivt val av fonder 2012. Ett ständigt flöde från olika fond-

bolag som utlovar att deras förvaltare och alternativ kan ge den bästa avkastningen 

på våra pensionspengar möter oss i princip dagligen.  

1.8 Problemformulering 

Vårt intresse för premiepensionssystemet och mot bakgrund av ovanstående har föl-

jande frågeställning valts: 

- Har aktivt valda fonder, i jämförelse med det förvalda statliga alternativet 

AP7 Aktiefonden, presterat en avkastning där placeraren får kompensation 

för fondernas högre avgifter och det egna engagemanget som krävs? 

1.9 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om pensionssparare har tjänat på att välja ak-

tivt förvaltade fonder i premiepensionsvalet eller om ett passivt sparande ger en jäm-

förbar avkastning i relation gentemot avgifterna. Målet med uppsatsen är att studera 

om de aktivt förvaltade fonderna har presterat bättre än det förvalda alternativet AP7 

Aktiefond. Vidare om det därför föreligger en fördel i att vara aktiv i sitt premiepens-

ionsval, även med hänsyn till det egna engagemang som krävs.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teori som ligger till grund för vår studie, vilken valts ut 

utifrån presenterad problemformulering och syfte. Inledningsvis presenteras grund-

läggande begrepp och teorier inom finansväsendet, fortsättningsvis redogörs cen-

trala teorier inom finansiella placeringars utveckling. Studier som gjorts gällande 

mänskliga faktorer som påverkar individens beslutsfattande vid ekonomiska val re-

dovisas även de inom den teoretiska referensramen.  

2.1 Fondens form och syfte 

Varje fond administreras av ett fondbolag som är en juridisk person. Rydin, Lun-

dquist, Wiberg och Håkansson (1997) konstaterar att det är fondbolaget som ansvarar 

för administration och sköter förvaltningen, för detta arbete tar fondbolaget betalt i 

form av avgifter. För att en fond ska få tillåtelse att verka på marknaden måste fond-

bestämmelser upprättas och det krävs ett godkännande från Finansinspektionen. I 

fondbestämmelserna beskrivs regler som fonden ämnar följa rörande placeringsin-

riktning, fondförvaltning och avgifter kopplade till försäljning. Fondbolaget ska även 

tillhandahålla information om hur verksamheten ska skötas där spararen ska kunna 

tillgodogöra sig fondens placeringsstrategi och alla kostnader som den måste betala i 

samband med investering.  

Rydin et.al (1997) lyfter fram att det finns tre varianter av fonder, aktiefonder, ränte-

fonder samt bland-och specialfonder. Vanligtvis är avgifterna aningen högre för att 

placera i aktiefonder än i räntefonder och Rydin et al. förklarar huruvida spararen bör 

ta hänsyn till tidsperspektivet vid jämförelse av olika avgifter, då de poängterar att 

det vid längre placeringstid är att föredra en hög avgift för att köpa fondandelar 

kombinerat med en låg förvaltningsavgift och omvänt vid kortare tidsperspektiv. 

Priset för en fondandel förklaras av Rydin et al. (1997) anges som NAV-kursen (net-

toandelsvärde) vilken beräknas genom att dividera fondens totala förmögenhet med 

antal fondandelar, NAV- kursen stiger i det fall fondens ingående tillgångar ökar i 

värde. Varje fond är förknippad med en specifik risk, och enligt Morningstar (2014a) 

beskrivs fondernas risktagande efter en KIID- skala mellan ett och sju, där ett repre-

senterar en låg risk till en möjligtvis lägre avkastning. Skalan ökar sedan successivt 

upp till nivå sju där risken är högst men till en eventuell högre avkastning. När KIID- 

risken fastställs utgår beräkningen utifrån den historiska förändringen i avkastningen 

veckovis under en fem års period.  

2.2 Avkastning 

Avkastning brukar enligt De Ridder (2003) definieras som värdet eller nyttan av en 

investering. När placeringar utförs på finansiella marknader konstaterar De Ridder 

och Råsbrant (2009) att aktörerna alltid har förhoppningar om positiv avkastning för 

placeringen men menar på att avkastningen är komplex och innehåller olika delar 

som beror på funktioner av den finansiella produkt som kapitalet placerats i. Avkast-

ningen består enligt de Ridder och Råsbrant av två separata delar, dels direktavkast-
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ning i form av utdelning dels den värdeförändring som förekommer och som utgör 

den största delen av avkastningen på placeringen.  

I de flesta fall utvärderas alternativa placeringar med hänsyn till tidigare avkastning, 

vilken inte innebär en garanti för framtida avkastningar utan bör enligt De Ridder 

och Råsbrant (2009) kompletteras i form kvalitativ information. Utgångspunkten för 

tolkningar gällande avkastning är att betrakta hur det aritmetiska medelvärdet för 

avkastningen sett ut under vald period, där samtliga nivåer av avkastning adderas för 

att divideras med tiden. En viss försiktighet bör enligt De Ridder och Råsbrant iakt-

tas eftersom det föreligger viss risk för feltolkningar och måttet bör därför komplette-

ras med beräkningar för geometriskt medelvärde, eftersom det geometriska medel-

värdet även tar hänsyn till den faktiska avkastningen. Det geometriska medelvärdet 

beräknas genom att man tar n: te roten ur produkten av talen.    

2.2.1 Riskjusterad avkastning 

Riskjusterad avkastning förklaras av De Ridder och Råsbrant (2009) utgöra den av-

kastning som en investering presterat efter att risken avlägsnats, vilket möjliggör 

jämförelse av avkastning för lika risk mellan olika investeringsalternativ. Vid analys 

av en fond konstaterar De Ridder och Råsbrant det som tillräckligt att studera fon-

dens avkastning och dess förändring i andelsvärde i helhet och att därmed ingen sär-

skild hänsyn behöver tas till isolerade transaktioner som utförts inom fonden.  En 

aspekt som diskuteras är huruvida framgången av en placering bör generera bonus 

till fondförvaltarna och konstaterar att enbart skicklighet bör belönas men däremot 

inte positiv avkastning som genererats på grund av tur. 

2.2.2  Sharpe-kvot - ett jämförelsemått 

Enligt Sharpe (1966) beror en fonds avkastning på kombinationen mellan den för-

väntade risken och den förväntade avkastningen för placeringen. De grundläggande 

tankarna för Sharpe-kvoten är antagandet om att alla som investerar på en marknad 

har möjlighet att placera sitt kapital till den riskfria räntans avkastning och att place-

rare vid alla tidpunkter delar uppfattningen om vilken förväntad framtida avkastning 

placeringar har. Detta ligger till grund för den formel Sharpe utvecklat för att be-

räkna framtida avkastningar justerat för risk. För att klargöra nivå på volatilitet i ris-

ken används måttet standardavvikelse som visar placeringens totala ingående risk. 

Beräkningarna utförs genom att den avkastning som presteras utöver det riskfria al-

ternativets avkastning divideras med standardavvikelsen för fondens avkastning. 

Kvoten som erhålls påvisar storleken på avkastningen per varje risk-enhet. Ekvation-

en nedan beskriver beräkningen av Sharpe-kvoten utifrån avkastningen på portföljen, 

avkastningen på det riskfria placeringsalternativet och standardavvikelsen i avkast-

ningen på placeringen (De Ridder 2003). 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 − 𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

 

Rp = Avkastning på portföljen 

Rf = Avkastning på riskfria alternativet 

σp = Standardavvikelsen i avkastning på placering 
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Sharpe (1966) förklarar att Sharpe-kvoten indikerar hur väl fondens avkastning kom-

penserat investeraren för den risk placeringen inneburit. Kvoten visar hur mycket 

avkastning som genererats per risk-enhet, vilket innebär att ju högre Sharpe-kvot 

som erhålls ju bättre kompensation för risktagande får investeraren. En negativ 

Sharpe-kvot innebär att risken är för hög i förhållande till avkastningen, alltså en 

ogynnsam placering. Vilket leder till antagandet om att en tillgång med lägre risk 

hade gett en bättre riskjusterad avkastning än tillgången som studerats.  

2.3 Fondavgift 

Fondförvaltning skapar kostnader för fondbolagen, och som Morningstar (2010) be-

skriver belastar spararna i fonden. De avgifter som syftar till att ersätta kostnader 

sammankopplade med administration av fonden benämns förvaltningsavgift. Kost-

naden beräknas vanligen per år men belastar spararen antingen per dag eller per må-

nad och dras av från fondens NAV- kurs. Den avgift som fondbolaget redovisar är 

nödvändigtvis inte den avgift som spararen får betala. Avgiften kan avvika beroende 

på om placeringen skett inom premiepensionssystemet eller utanför, om fonden till-

lämpar resultatbaserad avgift eller om fonden är global. I Sverige redovisas samtliga 

kostnader som är knutna till administration av fonden som förvaltningsavgift, men 

globalt är det vanligt förekommande att flertalet av dessa kostnader redovisas som 

andra avgifter och med andra benämningar. Olikheterna i vad som inkluderas i för-

valtningsavgiften mellan olika länder skapar problematik vid jämförelse mellan glo-

bala fonder. 

Ett globalt tillämpat mått som däremot möjliggör jämförelser gällande kostnader för 

sparare att investera i olika fonder är TER (Total Expense Ratio). Enligt Morningstar 

(2010) underlättas jämförelser genom tillämpning av TER eftersom det inkluderar 

kostnader som belastar spararen men inte synliggörs i förvaltningsavgiften. Storleken 

på TER beräknas procentuellt utifrån fondens förmögenhetsvärde. 

I Carharts (1997) studie undersöktes huruvida 1892 fonders avkastning på den ame-

rikanska marknaden varierade beroende på avgiftsnivå. Studien baseras på utveckl-

ingen under åren 1962-1993 och stickprovet beskrivs vara fritt från ihållande skev-

heter. Carhart har i sin studie konstaterat att det föreligger ett signifikant samband 

mellan fonders avkastning och dess avgifter samt att de är negativt korrelerade med 

varandra och menar på att fonder med höga avgifter underpresterat jämfört med fon-

der som har låga avgifter. Vidare nämner Carhart i sin studie att en investerare ska 

undvika fonder som under längre perioder haft en ihållande dåligt avkastning. Fonder 

som haft en hög avkastning föregående år tenderar att ge bättre avkastning än medel-

värdet för samtliga fonder även året efter det men effekten är inte ihållande kom-

mande år. 

2.4 Räntans exponentiella effekt 

Ränta-på-ränta-effekten förklaras av De Ridder och Råsbrant (2009) som det be-

grepp, vilket syftar till att beskriva den exponentiella värdetillväxt som genereras 

genom att låta kapital återinvesteras under längre tidsperioder. I det fall en placerare 

väljer att återinvestera den erhållna räntan kommer det resultera i en väsentlig ökning 

av kapitalet på lång sikt. En förenklad metod för att ungefärligt beräkna hur lång tid 
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det tar för ett givet kapital att växa till dubbelt värde är att tillämpa 72-regeln, där 72 

divideras med utsatt årlig ränta. Som exempel nämner De Ridder och Råsbrant att 

om vi investerar 100 kronor med en årlig ränta på 10 procent som återinvesteras, tar 

det 7,2 år att fördubbla värdet på investeringen (72/10 = 7,2 år).   

2.5 Den effektiva marknaden och dess olika former 

Den effektiva marknaden framställas av Malkiel (2003) som att investerare inte kan 

överprestera den genomsnittliga avkastningen utan att ha högre genomsnittlig risk. 

Marknaden beskrivs som ett framgångsrikt redskap med en tendens att återspegla 

information snabbt och ofta korrekt. Den effektiva marknaden associeras ofta med 

uttrycket ”random walk” som innebär att efterföljande prisförändringar representeras 

av slumpmässiga avvikelser från tidigare priser. Informationsflödet är obehindrad 

och informationen reflekterar genast priset på aktierna, prisförändringarna som sker 

imorgon kommer endast återspegla morgondagens nyheter, och kommer vara obero-

ende av prisförändringarna som sker idag. Priserna speglar all känd information och 

även icke-experter, som köper en diversifierad portfölj till ett pris som ges av mark-

naden, kommer ha samma generösa avkastning som experterna.  

Flera studier visar enligt Malkiel (2003) på att det kan förekomma anomalier på fi-

nansmarknaden och att aktiepriser, till en viss grad, kan vara förutsägbara. Dock an-

ser Malkiel att detta enbart ger utslag på kort sikt. Så länge aktiemarknaden finns 

kommer investerares samlade omdömen ibland att visa sig vara felaktiga. Fortsätt-

ningsvis kan det inte förekomma helt perfekta effektiva marknader då incitament 

föreligger för professionella investerare att avslöja information som så snabbt reflek-

teras i marknadspriserna. Men oavsett mönster eller irrationaliteten i prissättningen 

av enskilda aktier, som har upptäckts vid analys av historiska händelser, är det osan-

nolikt att anomalier kvarstår eller skapar en metod för investerarna att erhålla extra 

avkastning. 

2.5.1 Marknadens tre effektivitetsnivåer 

Den effektiva marknaden förklaras av Fama (1970) kunna existera i tre olika effekti-

vitetsnivåer, den svaga-, den mellanstarka- och den starka formen. Om marknaden 

befinner sig i den svaga formen betyder det att alla historiska händelser redan är pris-

satta av marknaden, vilket innebär att investerare genom analyser inte kan förutspå 

framtida värden på placeringar, inte heller går det att identifiera trender i värdeför-

ändringar utan avkastningen beskrivs följa uttrycket ”random walk”. När marknaden 

befinner sig på mellanstark effektivitetsnivå innebär det, utöver det som gäller för 

den svaga formen, att inte heller allmänpublicerad information som exempelvis års-

redovisningar ger fördelar vid försök att förutsäga framtidsvärde, då även den redan 

är värderad av marknadens aktörer. Den starka formen av marknadseffektivitet före-

ligger när värderingen på marknaden även tagit hänsyn till information som ännu inte 

finns tillgänglig utan kan antas ligga vilande och påverka värdet i framtiden, exem-

pelvis konfidentiell företagsinformation. Även i detta fall är denna information pris-

satt av aktörerna på marknaden.  

Under studiens period konstaterar Fama (1970) att den svaga formen av effektivitet 

var uppfylld på marknaden och menar på att det även förelåg starka belägg för att 

marknaden befann sig i den mellanstarka formen. Fama (1991) presenterade en upp-
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följning på sin tidigare studie, som visserligen framställs vara präglad av en mer 

komplex finansmarknad, men där Fama diskuterar likande föreställningar om vilken 

marknadseffektivitet som råder under studerad period.  

2.6 Portföljteori 

Den moderna portföljteorin är ett välutvecklat synsätt som innehåller ett antal olika 

teorier och modeller och har en central ställning inom företagsfinansiering. Den mo-

derna portföljteorin beskrevs första gången av Markowitz (1952) och handlar om att 

sprida sina risker genom att ha en väldiversifierad portfölj där avkastningen inte på-

verkas. Markowitz beskriver förutsättningarna för sitt resonemang utifrån att investe-

rarare är rationella och väljer portföljer för att maximera värdet på den framtida för-

väntade avkastningen givet en viss risknivå. Varianser i avkastning är en oönskad 

effekt investeraren ämnar undvika vid investeringar i portföljer och risken i en port-

följ beräknas utifrån fondens varians.  

Det viktiga budskapet enligt Markowitz (1952) portföljteori är att man inte endast 

ska beakta en tillgångs egenskaper som är unika för just den, utan hänsyn ska även 

tas till hur de olika tillgångarna i en portfölj förhåller sig till varandra. När beslut ska 

tas om vilka placeringar som ska ingå i en portfölj ska de enligt Markowitz inte ha 

identisk avkastning och risk. För att uppnå en diversifieringseffekt är det viktigt att 

beakta korrelationen mellan exempelvis två fonder, det vill säga hur de samvarierar 

med varandra. Detta benämns fondernas kovarians. Markowitz poängterar att det är 

fördelaktigt om tillgångarna i en portfölj har en låg korrelation mellan varandra, och 

det absolut mest fördelaktiga är om de är negativt korrelerade med varandra eftersom 

variansen i portföljen då minskar kraftigt. Ekvationen nedan beräknar enligt De Rid-

der (2003) variansen i en portfölj. För att erhålla standardavvikelsen som anger ingå-

ende risk beräknas roten ur variansen. 

 

σp2 = (wi
2 σi 

2+ wj
2 σj 

2+ 2wiwjρi, j σiσj) 

 

σp2 = Portföljens varians 

wi / wj= Fondernas respektive andel i portföljen  

σi / σj = Fondernas respektive standardavvikelse  

ρi, j σi σj = Kovarians mellan de olika fonderna  

 

Har investeraren ett flertal olika värdepapper kan enligt Markowitz (1952) många 

olika sammansättningar av portföljer erhållas. Investerare vill då hitta den samman-

sättning som ger högst avkastning givet en viss risknivå. Markowitz beskriver att den 

bästa möjliga sammansättningen av värdepapper benämns den effektiva fronten. Den 

effektiva fronten visar alla kombinationer där avkastningen är maximal och risken 

minimal, och utifrån denna kan investerare välja en portfölj där deras preferenser 

gällande avkastning i förhållande till risk tas i beaktning. 
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En utveckling av den effektiva fronten förklarar De Ridder (2003) är att även införa 

portföljer med inslag av ett riskfritt placeringsalternativ (Rf). Investerare kan även 

placera till en räntesats som motsvarar räntan hos ett riskfritt alternativ. Effekten blir 

att det uppstår en optimal portfölj som samtliga investerare är villiga att investera 

samt att det nu även finns möjlighet att blanda ett riskfritt placeringsalternativ med 

den optimala portföljen. Att ta med det riskfria alternativet leder till att en portföljs 

förväntade avkastning och dess risk blir en funktion av både det riskfria placeringsal-

ternativet och en effektiv marknadsportfölj som finns på den effektiva fronten.  

 

 

 

Figur 1 Den effektiva fronten 

 

Figur 2 visar den optimala kombinationen av avkastning givet en viss risk för en kombinerad 

marknadsportfölj med hänsyn till ett riskfritt placeringsalternativ. Den optimala kombinationen 

inträffar där linjerna tangerar varandra. 

 

2.7 Mänskliga faktorer som påverkar vid komplexa val 

Hedesström, Svedsäter och Gärling (2004) undersöker ett slumpmässigt urval på 

10 999 svenska pensionssparare och hur de väljer i premiepensionsvalet. Målet med 

studien var att identifiera förekomsten av olika psykologiska ställningstagande som 

vanligen uppmärksammas gällande mänskligt beslutsfattande i ekonomiska val. He-

desström et al. fortsätter med att beskriva att enligt hypotesen om den effektiva 

marknaden ska priset på aktier och andra finansiella tillgångar avspegla all informat-

ion som allmänheten har tillgång till. Investerare måste ha full tillgång till informat-

ion och även kunna processa den på ett korrekt sätt för vara kapabel till att göra väl-

grundade val. Enligt Hedesström et al. är det dokumenterat i psykologiska studier att 

både experter och icke insatta inom ett visst område avviker från rationella principer 

gällande bedömningar och beslutsfattande. Detta blir alltmer upplyst i ekonomiska 

studier och när allt fler lekmän ger sig in på den finansiella marknaden kan deras 

brist på information och erfarenhet förvärra en redan pågående ineffektivitet. Föru-

tom de ekonomiska konsekvenser detta ger för den finansiella marknaden kan denna 

nya trend även påverka individers privatekonomi och allmänheten i stort. 
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I Sverige har, enligt Hedesström et al. (2004), allmänhetens intresse av investeringar 

i finansiella tillgångar ökat dramatiskt över de två senaste decennierna och menar att 

detta uppenbarade sig allt mer år 2000 i samband med det nya premiepensionssyste-

mets införande i Sverige. Systemet gav 4.4 miljoner inkomsttagare möjligheten att 

investera en viss del av sin pension i aktie- och räntebärande fonder. Inkomsttagare 

ställdes nu inför ett antal val, dels om de skulle investera i de förvalda fonder eller 

inte, dels hur många fonder de skulle investera i. Även vilka fonder och till vilken 

procentsats de skulle fördela sitt kapital i de olika fonderna skulle bestämmas. He-

desström et.al beskriver att det har visats att individer har en överdriven preferens att 

välja ett alternativ som är förvalt för dem. Det icke-optimala valet som kan före-

komma när individer väljer det förvalda alternativet, och inte det som annars hade 

varit det mest fördelaktiga, har i artikeln betecknats som en skevhet till följd av pas-

sivitet.  

2.7.1 Individens preferensramar 

När det kommer till att välja antal fonder att spara i, har Hedesström et al. (2004) 

påvisat hur individer föredrar att diversifiera sina val. Detta då de önskar en lägre 

riskexponering, och eftersom pensionsspararen inte alltid har kunskap kring hur olika 

fonder samvarierar ger inte alltid en portfölj med flera fonder en mindre risk. Det 

visar sig även att sparare i Sverige föredrar att spara sitt kapital i Sverigefonder med 

bland annat argumentet att det känns tryggast och säkrast, och därmed väljer bort att 

investera sitt kapital i utländska fonder som kanske egentligen är det mest fördelakt-

iga alternativet.   

Hedesström et al. (2004) konstaterar att när ett val ter sig komplext för en individ 

styrs den mentala strategin av undermedvetenhet. När individer ska välja hur många 

fonder de ska spara i inom premiepensionen styrs de av psykologiska faktorer som 

förenkling och önsketänkande likväl som av rekommendationer från exempelvis 

Pensionsmyndigheten. Många pensionssparare väljer det förvalda alternativet då de 

har en preferens att välja ett förvalt alternativ, men det kan även bero på omedvetna 

fördomar och lågt engagemang. Pensionssparare föredrar en differentiering av sina 

fonder bland annat för att individer tenderar att välja så skiftande som möjligt när 

många valmöjligheter finns vid samma tillfälle.  

2.7.2 Okunskap kring diversifieringseffekter 

Hedesström, Svedsäter och Gärling (2009) presenterar hur diversifiering eftersträvas 

vid val av många fonder och huruvida diversifiering genererar riskreducering eller ej. 

Portföljteorin beskriver att det är viktigt att ha en väldiversifierad portfölj för att re-

ducera risken vid investeringar. Vid en analys av hur svenska pensionssparare väljer 

att placera sitt kapital visar det sig att 67 procent av de som inte väljer det förvalda 

alternativet, väljer att placera i så många fonder som möjligt vilket innebär fem 

stycken, som är begränsningen inom premiepensionen. Det visade sig även vara van-

ligt att placeraren valde fonder tillhörande olika kategorier och med olika fondförval-

tare. Tidigare experiment som genomförts visar att när människan får olika alternativ 

presenterade för sig, där de kan välja fler objekt vid samma tillfälle, väljer de ofta att 

diversifiera sina val och får därmed en större spridning än om de hade fått välja de 

olika alternativen separat.  
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Hedesström et al. (2009) belyser i sin artikel hur pensionssparare inte bara innehar en 

omfattande diversifiering i sitt placerande, men även att diversifieringen framträdde 

naivt. En anledning till att pensionssparare diversifierar sitt sparande är för att risken 

ska bli mindre. En felaktig tolkning är att diversifiering automatiskt reducerar risken, 

inte bara i en avskild uppsättning av fonder där investeringar sker över olika områ-

den, utan även bland en uppsättning fonder som har liknande investeringsmönster 

och där diversifiering inte reducerar risken. De sparare som vill undvika risk lägger 

mycket fokus på att få med så många fonder som möjligt i sin portfölj och lite fokus 

läggs på hur dessa fonder är relaterade till varandra samt hur detta i sin tur påverkar 

avkastningen.   

Att det finns för lite kunskap bland pensionsspararna gällande investeringar på 

fondmarknaden beskriver Hedesström et al. (2009) mer som en regel än ett undantag. 

När det nya systemet infördes i Sverige var en stor del av befolkningen aktiv i sina 

val av fonder, på uppmaning av myndigheter som ville att befolkningen skulle förstå 

hur individens ansvar för den framtida pensionen hade ökat.  

2.7.3  Många valmöjligheters påverkan vid beslutsfattande 

Loewenstein (2000) beskriver att flertalet ekonomer och beslutsfattare anser att 

många valmöjligheter alltid är fördelaktigt och tilldelar stora förmåner för den som 

väljer. Vidare beskrivs att valmöjligheter kan tillfredsställa individers olika behov 

och tyckanden samtidigt som det skapar konkurrens mellan leverantörer så lägre 

kostnader och bättre kvalitet uppnås. Studier inom psykologi har dock visat att 

många valmöjligheter bland annat kan bidra till att individen upplever att tiden inte 

räcker till och att de hellre hade spenderat den på andra aktiviteter. En annan konse-

kvens blir att ångest och rädsla, för att fel beslut ska fattas, uppstår innan valet. Även 

efter det att ett beslut har fattats kan känslor av ånger uppstå. Valmöjligheter är där-

emot till fördel när individer har kunskap om de val de gör och om valen upplevs 

viktiga. 

Socialförsäkringsreformen i USA lyfter Loewenstein (2004) fram som ett exempel 

gällande huruvida individen skulle reagera om valmöjligheten ökade mellan olika 

investeringsalternativ. Studien visar att fördelarna inte väger upp till de kostnader 

som kan uppstå när valen kräver kunskap som individer saknar. Flertalet anser att 

expertishjälp behövs när kunskap saknas eller när likgiltighet uppstår mellan olika 

val. Fler valmöjligheter vid komplexa frågor kan även bidra till att individen upple-

ver osäkerhet när den egentligen vill ha säkerhet och att det krävs av individen att 

förutspå en oförutsägbar framtid. När individer behöver genomföra val där de känner 

att de saknar kompetens uppstår ofta känslan av förlorad tid, att felaktiga beslut tas 

och självanklagelser. 

Med stöd utifrån den teoretiska referensramen ämnar vi undersöka förhållandet i 

premiepensionssystemet i Sverige främst gällande fondernas avkastning, avgifter och 

hypotesen om den effektiva marknaden. De mänskliga faktorerna som påverkar vid 

beslutsfattande kommer även de tas i beaktning. Därför kommer vi samla in inform-

ation om de tio populäraste fonderna inom systemet, samt studera en marknadsun-

dersökning gällande individers preferenser gällande fondsparande.  
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen är genomförd. Hur data har samlats, 

vilken typ av data och varför vi valt de metoder vi valt, detta för att ge läsaren för-

ståelse och kännedom om hur hela studien utförts. 

3.1 Insamling av data 

Vi undersöker i denna studie om individer tjänar på att vara aktiva i sitt premiepens-

ionsval eller om ett passivt agerande ger en försvarbar avkastning relaterad till de 

kostnader som kan kopplas till ett aktivt agerande. För att erhålla information om 

olika fonders avkastning och avgifter kommer historisk data samlas in från fondbola-

gens årsredovisningar, fondbeskrivningar och Pensionsmyndigheten. Historisk av-

kastning och avgifter från utvalda fonder ska sammanställas och jämföras mot det 

statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Inom AP7 Såfa ingår två fonder, AP7 Aktie-

fond och AP7 Räntefond. Fram tills spararen fyller 56 år placeras 100 procent av 

totala värdet i aktiefonden och vi har således valt att enbart studera aktiefondens pre-

station. 

Då individens kostnad för val av fond kan antas vara mer än monetär vill vi även ta 

hänsyn till andra bakomliggande faktorer för individens val av fond. Andra uppoff-

ringar som krävs kan bland annat vara tid och engagemang och vi har därför tagit del 

av en marknadsundersökning gjord av TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbola-

gens Förening, om individers inställning till fondsparande. Marknadsundersökningen 

baseras på 1500 slumpmässigt utvalda respondenter i åldern 18-79 år. Vår studie tar 

enligt Bryman och Bell (2013) en kvantitativ ansats där syftet är att tolka data från 

insamling av de tio populäraste fonderna i premiepensionssystemet samt underlaget 

från marknadsundersökningen och därefter analysera utfallen.  

Vår studie kan anses ha en relativt hög reliabilitet då data insamlats från källor där 

informationen finns att hämta vid senare tillfällen, dock blir data allt mer historisk 

och där av kan det längre fram i tiden eventuellt uppstå svårigheter att få tag i samma 

information. Då tyngdpunkten i vår studie baseras på insamlad numerisk fastställd 

data som används i beräkningar i vedertagna modeller anses studien ha en hög validi-

tet, där tolkningen vid insamling och beräkning av data inte lämnar något större ut-

rymme för subjektiva åsikter och värderingar. Dock kan tolkningen av marknadsun-

dersökningen antas innehålla ett visst inslag av subjektivitet.  

3.2 Urvalsram och tidsrymd 

Studien har avgränsats till ett urval som inkluderar de tio mest valda fonderna i pre-

miepensionssystemet under åren 2003-2013, eftersom majoriteten av de fonder som 

är med i studien introducerades som en valbar fond inom premiepensionen år 2003. 

Urvalet av de tio mest valda fonderna baseras på det faktum att flest aktivt har valt 

att placera sitt kapital i dessa, vilket gör det relevant att undersöka dessa då vår studie 

utgår från individperspektiv. Totalt finns det 6,7 miljoner pensionssparare i Sverige 

idag (inkluderat de som redan gått i pension), av dessa sparar totalt 4,7 miljoner i de 
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tio fonder vi valt till studien, vilket ger oss ett högt värde gällande vårt urval. Av den 

totalt antal pensionssparare i Sverige ingår 70 procent i vårt urval av fonder.  

3.3 Presentation av data 

Vi har utgått från att de som väljer en fond med hög avkastning även är medvetna om 

den höga risk som det innebär, det vill säga innehar riskmedvetenhet. I presentation-

en av fondernas placeringsstrategier har vi valt att ange KIID- risken i varje fond för 

att möjliggöra en övergripande uppfattning om fondernas risktagande i förhållande 

till varandra. Risken i form av standardavvikelse kommer användas för att riskjustera 

avkastningen mellan fonderna. För att en jämförelse ska vara möjlig mellan fonder 

som har varierande risknivå menar De Ridder och Råsbrant (2009) att avkastningen 

behöver justeras för ingående risk, och för att göra det kommer vi i vår studie att an-

vända oss av Sharpe-kvoten. Måttet beskriver hur mycket avkastning som fonden 

generat per den totala risk som placeringen har, en hög Sharpe-kvot visar på en pla-

cering med hög avkastning i förhållande till risknivå. För att beräkna Sharpe-kvoten 

behövs information om fondens avkastning, risken i form av standardavvikelsen och 

den riskfria räntan. Information om den riskfria räntan har inhämtats från Riksbanken 

i form av genomsnittlig ränta för en tioårig statsobligation på årsbasis. Avkastningen 

avseende fonderna är inhämtade på årsbasis från respektive fondbolag årsredovis-

ning. Standardavvikelsen är beräknad utifrån månadsdata på avkastningen baserat på 

NAV-kursen, som sedan multiplicerats med roten ur 12, det vill säga 3,464, för att 

erhålla den annualiserade standardavvikelsen. 

För att tydliggöra hur ett kapitals värde hade förändrats, placerat i de olika fonderna, 

har vi beräknat respektive fonds avkastning och dess avgifter för varje år inom den 

valda tidsperioden. Den exponentiella ränta-på-ränta-effekten kan tillämpas när kost-

naden på lång sikt av fondförvaltarnas avgifter ska uppskattas. Ränta-på-ränta-

effekten hänger samman med den nivå på avgifterna som fonderna debiterar och i 

vilken grad de påverkar slutsumman som en pensionssparare erhåller. Även om 

skillnaden i procent låter obetydlig ger det effekt över långa tidsperioder. Exemplet i 

vår studie är baserat på en insättning av 100 000 kronor år 2003 och vad detta kapital 

är värt i slutet av år 2013.  

3.3.1 Justering för rabatt 

När Pensionsmyndigheten ska fastställa vilken rabatt som ska gälla på respektive 

fondavgift, tillämpas måttet TER som är ett globalt använt jämförelsemått vilket tar 

hänsyn till alla kostnader en fond har, förutom transaktionskostnader, kupongskatt, 

räntekostnader och valutaförluster. Syftet med att använda TER är att jämföra totala 

avgifter mellan fonderna och synliggöra storleken på fondrabatten som ges i premie-

pensionssystemet. Hade fonderna valts utanför systemet skulle spararen betalat TER- 

avgiften för att spara i fonden. Fondernas TER anges i procent och beräknas som 

andel utifrån fondens förmögenhetsvärde. Måttet ger en mer sanningsenlig bild över 

vad det kostar spararen att investera i fonden, då förvaltningsavgiften enbart innefat-

tar administrativa kostnader. 

Fonder som är valbara inom premiepensionen ska enligt Pensionsmyndigheten 

(2013) betala rabatt på fondavgiften till Pensionsmyndigheten, kapital som återgår 

till de som valt att placera i respektive fond. Storleken på rabatten ökar i relation till 
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storleken på fonden. Enligt Pensionsmyndigheten motsvarar rabatten två tredjedelar 

av den ursprungliga avgiften för att placera i fonden, en rabatt som de menar gör att 

premiepensionen är värd 15 procent mer vid utbetalning än vad den varit utan rabat-

ten. Studien kommer vidare ta hänsyn till denna fondrabatt, då syftet är att undersöka 

sambandet mellan avgiftsnivå och den riskjusterade avkastning för pensionsspararna, 

och inte den relation som gäller vid fondval utanför premiepensionen. 

3.4 Metodkritik 

Viss kritik kan riktas mot att det i studien saknas komplett data för två av fonderna, 

då dessa blev valbara i premiepensionssystemet under 2004. Vi anser att det inte 

kommer påverka utfallet i någon större utsträckning varpå vi har valt att bortse från 

detta bortfall och därmed följa vår linje att utgå från de tio populäraste fonder, det 

vill säga där 70 procent av pensionsspararna har sitt kapital förvaltat. Då vi börjar vår 

studie år 2003 och den endast sträcker sig till 2013 har hänsyn ej tagits till fondernas 

prestationer vare sig åren innan eller efter den valda perioden. 

Fonder inom premiepensionssystemet tillämpar standardavvikelse för att ange fon-

dens risk respektive Sharpe-kvoten för den riskjusterade avkastningen. Enligt De 

Ridder och Råsbrant (2009) kan dessa mått innebära utrymme för feltolkningar vid 

jämförelse av fonder eftersom dessa mått inte fångar upp information om hur fonder-

na förhåller sig till marknaden. Det som även skulle kunna vara intressant är att stu-

dera om fonderna har över- eller underpresterat gentemot jämförelseindex. Beräk-

ningarna skulle i så fall behöva kompletteras med måtten Capital Asset Pricing Mo-

del (CAPM) och Jensens Alpha som fångar upp marknadsrisken. Vi har en endast 

fokuserat på standardavvikelsen och Sharpe-kvoten för att jämföra avkastningen ju-

sterad för risk, eftersom vårt angreppssätt utgår från ett individperspektiv anser vi att 

dessa mått är tillräckliga för att kunna svara på uppsatsens frågeställning.  
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4 Beskrivning av studiens insamlade data 

Utifrån vår problemformulering har vi valt att jämföra prestationen mellan förvals-

alternativet AP7 Aktiefond och de nio mest valda fonderna i det svenska premiepens-

ionssystemet. Närmare 70 procent av totala antalet premiepensionsspararna har 

kapital placerat i dessa utvalda fonder. I detta avsnitt presenteras fondernas place-

ringsstrategi samt sammanställd data. 

4.1 AP7 Såfa 

Premiepensionssystemet drivs av statliga Pensionsmyndigheten, som agerar fondför-

säkringsbolag och Sjunde AP-fonden är ett statligt ägt fondbolag som arbetar med 

förvaltning av värdepappersfonder (AP7, 2013). 

I Sverige har fyra av tio pensionssparare sin premiepension placerad i AP7 Såfa 

(AP7, 2014c) som är det förvalda, statliga placeringsalternativet till de privata fond-

bolagen inom premiepensionssystemet. Utförs inte ett aktivt val inom premiepens-

ionen tillfaller intjänat kapitalet AP7 Såfa som är en fondportfölj tillämnad endast för 

premiepensionsmedel. Portföljen AP7 Såfa består av två fonder, AP7 Aktiefond och 

AP7 Räntefond (AP7, 2014d). Fördelningen mellan dessa följer en livcykelprofil 

som beror på spararens ålder och fram till och med det år spararen fyller 55 år så är 

hundra procent av kapitalet placerat i aktiefonden. Från och med det år spararen fyll-

ler 56 år minskar enligt AP7 (2014b) den andel man sparar i aktiefonden och den 

andel man sparar i räntefonden ökar. AP7 Räntefond är en lågriskfond där det är lät-

tare att förutsäga det framtida värdet på det sparade kapitalet. På KIID- skalan tillhör 

räntefonden kategori 2 gällande risknivån. 

4.1.1 AP7 Aktiefond 

AP7 Aktiefond är enligt AP7 (2014a) en högriskfond som placerar kapital på den 

globala aktiemarknaden. Avkastningen kan därför variera år till år, dock beskriver 

AP7 att den långsiktiga avkastningen förväntas vara högre än i en räntefond. Risken 

beräknas på KIID- skalan tillhöra kategori 6. Målet med aktiefonden och den höga 

risken den innehar, är att långsiktigt uppnå hög avkastning och slå avkastningen 

gentemot jämförelseindex. Avkastning och risk ställs i relation till världsmarknads-

indexet MCSI.  

Enligt AP7 (2013) är aktiefonden uppbyggd för att utgöra grunden i premiepensions-

sparandet och ska tillsammans med räntefond utgöra en viktig del i den livscykelpro-

fil som eftersträvas för icke aktiva sparare. Aktiefonden klassas som en högriskfond 

med global placeringsinriktning och bred spridning bland placeringarna inom olika 

branscher. Vidare förklaras att den höga risken som ingår i AP7 Aktiefond till viss 

del beror på att stora kursförändringar på världens börser påverkar fonden ännu mer 

på grund av tillämpning av hävstångseffekten. Hävstångseffekten innebär att både 

positiva och negativa förändringar på marknaden ger 1,5 gånger mer effekt i fonden. 
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AP7 Aktiefond 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,16% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14%

Absolut avkastning 18,70% 10,10% 25,10% 10,50% 4,70% -36,20% 35,10% 14,60% -10,50% 1,85% 31,80%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,19% 0,20% 0,19% 0,17%

Standardavvikelse 11,90% 9,00% 7,80% 9,30% 14,30% 26,30% 15,60% 14,80% 26,60% 1,60% 11,40%

Excess return 14,06% 5,92% 21,73% 6,80% 0,54% -40,09% 31,85% 11,72% -13,08% 0,26% 29,68%

Sharpe-kvot 1,18 0,66 2,79 0,73 0,04 -1,52 2,04 0,79 -0,49 0,16 2,60

Figur 2 Samvariation AP7 Aktiefond och MCSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar hur AP7 Aktiefond och MCSI förhåller sig till varandra gällande värdeutveckl-

ingen, siffrorna på y-axeln visar fondernas respektive NAV-kurs. Den röda kurvan visar AP7 

Aktiefonds utveckling och den gula kurvan visar jämförelseindexet (Morningstar, 2014b). 

 

Fondförvaltningen i aktiefonden beskrivs av AP7 (2013) främst vara av passiv karak-

tär eftersom den till största del hanteras av utomstående aktörer, genom derivathan-

del och placering i obligationer. Den del av fonden som representerar aktiv förvalt-

ning utgörs av taktiskt allokering, aktieförvaltning och förvaltning av valutor. I slutet 

av varje månad betalar aktiefonden en förvaltningsavgift till fondbolaget Sjunde AP-

fonden, baserad på 1/365 del av aktiefondens dagliga förmögenhet, avseende kostna-

der för exempelvis administration, redovisning och tillsyn. Tabell 2 redovisar AP 7 

Aktiefonds data på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalternativ i 

form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 2 Utfall AP7 Aktiefond 

 

4.2 Presentation av de nio populäraste fonderna i 
premiepensionsvalet 

4.2.1 Swedbank Robur Technology 

Fonden placerar enligt Pensionsmyndigheten (2014g) globalt i aktier inom informat-

ionsteknologisektorn, som mjukvara och datortillverkning, med största andelen kapi-

tal, 80 procent, investerat i aktier med juridiskt säte i USA. Risken beskrivs vara hög 

och rekommenderas därför för sparande under längre än fem års period. Risken be-

räknas på KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Morningstar, 2014a). Tabell 3 redovisar 
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Swedbank Robur Aktiefond Pension 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift efter PPM 0,28% 0,24% 0,22% 0,20% 0,20% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,42%

Absolut avkastning 19,50% 11,00% 31,80% 14,20% 2,40% -32,40% 33,10% 16,00% -9,10% 11,40% 20,40%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,40%

Standardavvikelse 21,70% 12,40% 8,20% 10,30% 10,50% 16,90% 20,80% 14,30% 12,60% 10,80% 74,00%

Excess return 14,86% 6,82% 28,43% 10,50% -1,77% -36,29% 29,85% 13,12% -11,68% 9,81% 18,28%

Sharpekvot 0,68 0,55 3,47 1,02 -0,17 -2,15 1,44 0,92 -0,93 0,91 0,25

Swedbank Robur Technology 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,38% 0,36% 0,33% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 0,30% 0,30% 0,30% 0,29%

Absolut avkastning 17,00% -8,60% 22,90% -8,10% 10,00% -26,90% 32,40% 2,60% 1,90% 6,50% 22,50%

Stadsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 1,41% 1,42% 1,42% 1,42% 1,43% 1,44% 1,40% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42%

Standardavvikelsen 30,00% 14,70% 13,00% 13,30% 12,20% 17,10% 18,10% 12,90% 12,20% 10,20% 9,40%

Excess return 12,36% -12,78% 19,53% -11,80% 5,84% -30,79% 29,15% -0,28% -0,68% 4,91% 20,38%

Sharpekvot 0,41 -0,87 1,50 -0,89 0,48 -1,80 1,61 -0,02 -0,06 0,48 2,17

Swedbank Robur Technologys data på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt pla-

ceringsalternativ i form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 3 Utfall Swedbank Robur Technology 

 

4.2.2 Swedbank Robur Aktiefond Pension 

Fonden beskrivs av Pensionsmyndigheten (2014e) placera i medelstora till stora före-

tag inom varierande branscher med fördelningen en tredjedel i Sverige och två tred-

jedelar i globala företag. Rekommenderas för sparande på lång sikt då fonden besk-

rivs innehålla en hög risk. Risken beräknas på KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Mor-

ningstar, 2014a). Tabell 4 redovisar Swedbank Robur Aktiefond Pensions data på 

årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-årig 

statsobligation. 

 

Tabell 4 Utfall Swedbank Robur Aktiefond Pension 

 

4.2.3 Swedbank Robur Transfer 80 

Generationsfonden Swedbank Robur Transfer 80 beskrivs av Pensionsmyndigheten 

(2014i) som en blandfond, vilket innebär att placeringar sker dels i aktier dels i rän-

tepapper. Fonden riktar sig till de som planerar att gå i pension mellan 2040-2049, 

med en placeringstid över tjugo år. Strategin för fonden är att anpassa investerings-

förhållandena mellan räntepapper och aktier i specifika branscher och regioner, både 

i Sverige och globalt. Fondens placeringar ändras år 2045 till ökad andel investering 

i värdepapper för att minska risken. Risken beräknas på KIID- skalan tillhöra kate-

gori 6 (Morningstar, 2014a). Tabell 5 redovisar Swedbank Robur Transfer 80:s data 

på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-årig 

statsobligation. 
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Swedbank Robur Medica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,43% 0,41% 0,39% 0,40% 0,20% 0,31% 0,31% 0,29% 0,30% 0,30% 0,29%

Absolut avkastning 0,40% -0,70% 30,60% -7,60% -1,10% -8,80% 7,60% -6,30% 11,40% 7,90% 34,70%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 1,41% 1,41% 1,42% 1,41% 1,45% 1,45% 1,43% 1,42% 1,42% 1,43% 1,43%

Standardavvikelse 14,20% 10,10% 9,40% 10,60% 10,30% 12,30% 12,90% 10,10% 10,20% 8,60% 7,80%

Excess return -4,24% -4,88% 27,23% -11,30% -5,27% -12,69% 4,35% -9,18% 8,82% 6,31% 32,58%

Sharpkvot -0,30 -0,48 2,90 -1,07 -0,51 -1,03 0,34 -0,91 0,86 0,73 4,18

Swedbank Robur T-70 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 1,00% 0,78% 0,53% 0,50% 0,30% 0,28% 0,29% 0,28% 0,28% 0,27% 1,22%

Absolut avkastning x 4,00% 27,30% 13,10% 0,90% -27,90% 24,60% 8,10% -3,40% 9,50% 14,20%

Statsobligation 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER x 1,21% 1,21% 1,21% 1,25% 1,25% 1,21% 1,21% 1,22% 1,22% 1,22%

Standardavvikelsen x x x 8,60% 8,30% 13,80% 16,70% 10,50% 8,10% 7,10% 5,60%

Excess return -0,18% 23,93% 9,40% -3,27% -31,79% 21,35% 5,22% -5,98% 7,91% 12,08%

Sharpkvot 1,09 -0,39 -2,30 1,28 0,50 -0,74 1,11 2,16

Swedbank Robur T-80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift x x 0,81% 0,80% 0,30% 0,28% 2,90% 0,28% 0,28% 0,27% 1,22%

Absolut avkastning x x 28,80% 12,90% 1,30% -31,00% 27,40% 8,40% -6,60% 10,90% 18,90%

Statsobligation 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER x x 1,22% 1,22% 1,21% 1,25% 1,22% 1,22% 1,12% 1,22% 1,22%

Standardavvikelse x x 8,80% 8,80% 8,70% 15,20% 18,50% 12,10% 10,00% 8,90% 6,80%

Excess return x x 25,43% 9,20% -2,87% -34,89% 24,15% 5,52% -9,18% 9,31% 16,78%

Sharpkvot x x 2,89 1,05 -0,33 -2,30 1,31 0,46 -0,92 1,05 2,47

Tabell 5 Utfall Swedbank Robur Transfer 80 

 

4.2.4 Swedbank Robur Transfer 70 

Är en generationsfond som investerar i räntepapper och aktier inom varierande 

branscher, både i Sverige och globalt, och målgruppen förklaras av Pensionsmyndig-

heten (2014h) utgöras av de som planeras gå i pension åren 2030-2039. Risken i fon-

den beskrivs vara av medel karaktär. Risken beräknas på KIID- skalan tillhöra kate-

gori 5 (Morningstar, 2014a). Tabell 6 redovisar Swedbank Robur Transfer 70:s data 

på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-årig 

statsobligation.  

 

Tabell 6 Utfall Swedbank Robur Transfer 70 

 

4.2.5 Swedbank Robur Medica 

Framställs av Pensionsmyndigheten (2014f) som en aktivt förvaltad fond med en 

strategi som går ut på att hitta unika företag, som förväntas leverera långsiktig av-

kastning och attraktiv värdering, inom hälso- och läkemedelssektorn på den globala 

marknaden. Fonden har ett långsiktigt sparandeperspektiv, längre än fem år och hög 

ingående risk. Risken beräknas på KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Morningstar, 

2014a). Tabell 7 redovisar Swedbank Robur Medicas data på årsbasis samt avkast-

ning vid ett riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 7 Utfall Swedbank Robur Medica 
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AMF Aktiefond Världen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,28% 0,24% 0,21% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Absolut avkastning 21,57% 14,04% 31,97% 18,65% 2,42% -34,05% 37,63% 16,15% -12,88% 14,19% 25,05%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Standardavvikelse 14,05% 7,60% 10,40% 12,59% 10,03% 24,41% 17,23% 14,74% 14,86% 10,44% 9,04%

Excess return 16,93% 9,86% 28,60% 14,95% -1,75% -37,94% 34,38% 13,27% -15,46% 12,60% 22,93%

Sharpekvot 1,20 1,30 2,75 1,19 -0,17 -1,55 2,00 0,90 -1,04 1,21 2,54

AMF Aktiefond Sverige 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,28% 0,24% 0,22% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,40%

Absolut avkastning 31,26% 20,14% 37,42% 30,29% -3,31% -37,95% 53,79% 26,43% -13,83% 16,92% 26,92%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Standardavvikelsen 14,93% 9,15% 11,34% 15,16% 12,79% 29,29% 23,75% 17,50% 18,98% 13,81% 11,03%

Excess return 26,62% 15,96% 34,05% 26,59% -7,48% -41,84% 50,54% 23,55% -16,41% 15,33% 24,80%

Sharpekvot 1,78 1,74 3,00 1,75 -0,58 -1,43 2,13 1,35 -0,86 1,11 2,25

4.2.6 AMF Aktiefond Sverige 

Fondens placeringar sker i aktier hos bolag registrerade på Stockholmsbörsen, som 

beskrivs av Pensionsmyndigheten (2014a) vara väl utvalda baserade på möjligheter 

till stark värdetillväxt grundade utifrån ingående analys, företagsbesök och riskbe-

dömning. Målet för fonden är att överträffa genomsnittlig avkastningen på Sveriges 

aktiemarknad, placeringen rekommenderas för långsiktigt sparande. Risken beräknas 

på KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Morningstar, 2014a). Tabell 8 redovisar AMF 

Aktiefond Sveriges data på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalter-

nativ i form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 8 Utfall AMF Aktiefond Sverige 

 

4.2.7 AMF Aktiefond Världen 

Enligt Pensionsmyndigheten (2014b) är fonden är en aktiefond som placerar i aktier 

både på den svenska och globala marknaden, med målsättning att överträffa mark-

naden. Fokus inom den globala marknaden är USA, Västeuropa samt mogna mark-

nader i Asien. Den ingående risken är hög och rekommenderas för en långsiktig spa-

rare. Risken beräknas på KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Morningstar, 2014a). Ta-

bell 9 redovisar AMF Aktiefond Världens data på årsbasis samt avkastning vid ett 

riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 9 Utfall AMF Aktiefond Världen 

 

4.2.8 AMF Balansfond 

AMF Balansfond beskrivs av Pensionsmyndigheten (2014c) vara en aktivt förvaltad 

fond som placerar i svenska obligationer samt aktier både på den svenska marknaden 

och globalt. Placering i svenska obligationer ska uppgå till minst 25 procent och det 

förklarar fonden syftar till att balansera svängningar på börsen. Fonden innehåller en 

låg risk och rekommenderas för långsiktigt sparande. Risken beräknas på KIID- ska-
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AMF Balansfond 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,30% 0,28% 0,27% 0,30% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Absolut avkastning 14,72% 11,47% 22,94% 13,48% 1,99% -17,00% 25,50% 12,32% -1,97% 10,67% 15,47%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Standardavvikelse 7,54% 5,32% 6,94% 8,79% 6,32% 14,73% 12,00% 8,33% 7,75% 5,98% 6,33%

Excess return 10,08% 7,29% 19,57% 9,78% -2,18% -20,89% 22,25% 9,44% -4,55% 9,08% 13,35%

Sharpekvot 1,34 1,37 2,82 1,11 -0,34 -1,42 1,85 1,13 -0,59 1,52 2,11

Didner&Gerge Aktiefond 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondavgift 0,37% 0,34% 0,28% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,39% 0,36% 0,38% 0,33%

Absolut avkastning 33,40% 21,00% 34,00% 19,20% 0,50% -42,10% 83,30% 29,50% -16,20% 26,00% 28,50%

Statsobligation, 10 år 4,64% 4,18% 3,37% 3,70% 4,17% 3,89% 3,25% 2,88% 2,58% 1,59% 2,12%

TER 1,26% 1,24% 1,23% 1,22% 1,22% 1,21% 1,23% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22%

Standardavvikelse 19,69% 15,43% 11,49% 16,51% 12,47% 23,11% 35,57% 20,29% 22,21% 16,85% 11,30%

Excess return 28,76% 16,82% 30,63% 15,50% -3,67% -45,99% 80,05% 26,62% -18,78% 24,41% 26,38%

Sharpekvot 1,46 1,09 2,67 0,94 -0,29 -1,99 2,25 1,31 -0,85 1,45 2,33

lan tillhöra kategori 4 (Morningstar, 2014a). Tabell 10 redovisar AMF Balansfonds 

data på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalternativ i form av en tio-

årig statsobligation. 

 

Tabell 10 Utfall AMF Balansfond 

 

4.2.9  Didner & Gerge Aktiefond 

Fonden ämnar enligt Pensionsmyndigheten (2014d) placera i aktier hos tillväxtföre-

tag som visat på en stadig utveckling av vinst och minst 90 procent av kapitalet ska 

vara placerat i aktier. Vidare beskrivs att fonden har ett långsiktigt placeringsper-

spektiv och betonar begrepp som riskreducering och försiktighet men belyser att pla-

ceraren ska vara beredd på rejäla kurssvängningar under tiden. Risken beräknas på 

KIID- skalan tillhöra kategori 6 (Morningstar, 2014a). Tabell 11 redovisar Didner & 

Gerge Aktiefonds data på årsbasis samt avkastning vid ett riskfritt placeringsalterna-

tiv i form av en tio-årig statsobligation. 

 

Tabell 11 Utfall Didner & Gerge Aktiefond 

 

4.3 Värdeutveckling för fonderna mellan 2003-2013 

För att studera hur avkastning och avgift påverkar fondens utveckling under perioden 

2003-2013, har vi gjort en beräkning på vad ett insatt kapital på 100 000 kronor hade 

varit värt vid periodens slut samt hur stor den ackumulerade avgiften blivit under 

elva-årsperioden. Någon ytterligare insättning under perioden har ej tagits med i be-

räkningen, vi har inte heller tagit hänsyn till penningvärdets fluktuation under peri-

oden. Startkapitalet har justerats för årlig avkastning, därefter är kapitalet reducerat 

för fondens årliga avgift. Utgående värde för varje år har blivit det nya startkapitalet 

för nästkommande år.  
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Insättning år 2003, AP7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100000

Avkastning 18700,0 11969,5 32701,3 17087,8 8439,3 -67953,2 41973,7 23551,9 -19381,9 3051,7 53347,4

Kapital efter avkastning 118700,0 130479,6 162985,1 179828,4 187997,9 119762,8 161556,8 184866,4 165207,2 168011,2 221106,6

PPM avgift 189,9 195,7 244,5 269,7 282,0 179,6 242,3 277,3 247,8 252,0 309,5

Utgående värde år 2013 118510,1 130283,9 162740,7 179558,7 187715,9 119583,1 161314,5 184589,1 164959,4 167759,1 220797,0

Fondnamn Total PPM avgift Utgående värde år 2013

Didner & Gerge Aktiefond 10411,2 464464,7

AMF Aktiefond Sverige 5542,7 411831,2

AMF Aktiefond Världen 4280,9 285165,9

AMF Balansfond 4274,0 260223,9

Swedbank Robur Pension 8198,3 248608,7

AP7 Aktiefond 2690,5 220797,0

Swedbank Robur Medica 4284,9 170807,1

Swedbank Robur T-70 5026,1 170648,7

Swebank Robur Technology 4393,3 169371,7

Efter genomförda beräkningar uppvisar AP7 Aktiefond en behållning av kapital vid 

slutet av 2013 på 220 797 kronor. Under studerad elva-årsperiod har det inneburit en 

ökning av sparkapitalet på 120 797 kronor efter avdragen avgift, en ökning med cirka 

120 procent. Den aggregerade avgiften för AP7 Aktiefond uppgår till 2 690,50 kro-

nor. Tabell 12 visar beräkning av värdeutveckling för en engångsinsättning av 100 

000 kronor år 2003 i AP7 Aktiefond. Med hänsyn till fondens årliga avkastning och 

avdrag för avgift efter Pensionsmyndighetens rabatt (PPM-rabatt) erhålls utgående 

värde år 2013. Tabellen synliggör hur vi stegvis gått tillväga för utförandet av beräk-

ningen.  

 

Tabell 12 Värdeutveckling AP7 Aktiefond 

 

Tabell 13 beskriver samtliga fonders utgående värde år 2013 för en engångsinsätt-

ning gjord år 2003 på 100 000 kronor, med hänsyn taget till årlig avkastning och 

avdrag för avgift efter PPM-rabatt. Beräkningarna har utförts på samma principer 

som i tabell 12 synliggör men vi har valt ett endast presentera utfallen i resterande 

fonder. Ordningen i tabellen är sorterad efter högst utgående värde år 2013. 

 

Tabell 13 Utgående värde och PPM-avgift  
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Eftersom beräkningarna av fondernas värdeutveckling utgår från att 100 000 kronor 

sattes in år 2003, påverkar studerad tidsperiod det utgående värdet 2013. Hade be-

räkningarna utgått från en annan tidsperiod skulle värdeutvecklingen påverkats på ett 

annorlunda sätt av variationerna i avkastningen. År 2008 har samtliga fonder en ne-

gativ avkastning som ger större konsekvenser på värdet i de fonder som tidigare år 

presterat bäst. Eftersom kapitalet växt sig större i dessa fonder ger den negativa pro-

centuella minskningen en markant effekt i värdeförändringen. Det är dock dessa fon-

der som visar den kraftigaste återhämtningen efter fallet och som i slutet av 2013 haft 

den högsta värdeutvecklingen.  

 

Figur 3 Variation i värdeutveckling per år  

 

 

Figur 4 illustrerar hur samtliga fonders värdeutveckling har sett ut under perioden 2003- 

2013 jämfört med varandra. Y-axeln visar hur en insättning på 100 000 kronor i respektive 

fond utvecklats under tidsperioden som presenteras på x-axeln. Värdeutvecklingen present-

eras i intervaller om 50 000 kronor. 

 

4.4 Fondspararundersökning gällande individers inställning till 
fondsparande 

TNS Sifo Prospera (2012) presenterar i undersökningen utförd på uppdrag av Fond-

bolagens förening hur individers inställning till fondsparande ser ut. Respondenterna 

bestod av 1500 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-79 år. Resultaten visar 

att ungefär hälften anser sig ha tillräcklig kunskap om pensionssystemet för att på-

verka sin premiepension, dock visar det sig att större andel män anser sig pålästa 

inom ämnet. Bland kvinnor ansåg 34 procent sig ha tillräckliga kunskaper och för 

män visade resultatet 58 procent. Att fondavgifterna är rabatterade inom pensionssy-

stemet känner endast en tiondel av respondenterna till, företrädesvis män. 

Av tillfrågade hade 50 procent gjort ett aktivt val av fonder inom premiepensionen. 

Undersökningen visar att 40 procent sparar i förvalsalternativet AP7 Såfa där 8 pro-
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cent av respondenterna medvetet valde AP7 Såfa för att de ansåg den vara det mest 

fördelaktiga alternativet. Ett passivt agerande beskrivs 31 procent vara anledningen 

till att kapitalet hamnade i AP7 Såfa. Bortfall för de respondenter som ej svarat på 

frågan uppgår till 10 procent.  

Undersökningen visar att 63 procent av respondenterna anser att det är positivt med 

eget ansvar för sin premiepension medan 30 procent föredrar att staten står för allt 

ansvar. Anledningen till att staten ska ha ansvaret beskrivs av 22 procent vara för att 

de inte vill bära ansvaret och anser att pensionsfrågan är statens skyldighet. Av reste-

rande respondenter svarar 4 procent att det är kopplat till en lägre risk medan 2 pro-

cent anser att det ger en högre avkastning. Bortfall för de respondenter som ej svarat 

på frågan uppgår till 7 procent.  

Som det viktigaste argumentet för val av fond anges fondens avgifter, och den näst 

viktigaste orsaken är fondens risknivå. Undersökningen visar att beslut gällande val 

av fonder till 70 procent beror på rekommendationer från bland annat rådgivare, ban-

ker, fondbolag och övriga.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Fondernas avgift i relation till avkastning 

5.1.1 Avgifter och dess påverkan på det slutliga kapitalet 

Carhart (1997) beskriver att det föreligger ett negativt samband mellan en fonds av-

gifter och dess avkastning, det vill säga att högre avgifter inte genererar en högre 

avkastning. Av de tio populäraste fonderna inom premiepensionsvalet presenteras, 

efter den rabatt som fonderna tvingas ge till pensionsspararna, en relativt låg avgift 

för samtliga. Denna rabatt som pensionsspararna erhåller gör placeringen mer fördel-

aktig än om placeringen hade gjorts utanför pensionssystemet. Pensionsmyndigheten 

(2013) förklarar att premiepensionen blir värd 15 procent mer än vad den varit värd 

utan lämnad rabatt. Rabatten beror på fondens popularitet, desto fler som väljer att 

placera i fonden desto högre blir rabatten. Även fondens ordinarie avgift påverkar 

rabatten, desto högre avgift desto högre rabatt.  

Insamlad data för studerade fonder visar på en markant skillnad mellan avgifter be-

roende på om fondplaceringen gjorts inom eller utanför premiepensionssystemet. Om 

samma fonder väljs utanför premiepensionssystemet beräknas kostnaden utifrån måt-

tet TER som innefattar de totala kostnaderna för en fond. Fondförvaltarna är de som 

administrerar och sköter förvaltningen av fonderna, ett arbete som de tar betalt för. 

Rydin et al. (1997) belyser att avgifterna ofta är högre för aktivt förvaltade fonder än 

passivt förvaltade, dock är det samma arbete som utförs för en fond oavsett inom 

vilket system fonden väljs. Enligt tabell 14 visar Swedbank Robur Medica den 

högsta genomsnittliga TER-avgiften på 1,43 procent, men väljs fonden inom premie-

pensionssystemet är avgiften endast 0,30 procent. Fondrabatten för Swedbank Robur 

Medica uppgår därmed till 76,9 procent. Samtliga fonder inom AMF uppvisar, föru-

tom förvalsalternativet AP7 Aktiefond, de lägsta genomsnittliga TER-avgifterna på 

0,40 procent, och en approximativ fondrabatt på 50 procent.  

Det förvalda alternativet AP7 Aktiefond uppvisar lägst avgift efter rabatt under tids-

perioden 2003-2013 där medelvärdet ligger på 0,15 procent. Den fond som uppvisar 

det högsta medelvärdet gällande avgiften efter rabatt under samma period är Swed-

bank Robur Transfer 70 med en genomsnittlig avgift på 0,43 procent. 

Genomförs beräkningar utifrån fondavgifter som föreligger utanför systemet blir 

behållningen av kapitalet avsevärt mindre. Beräkning av ränta-på-ränta-effekten ger 

som tabell 1 visar ett betydligt större utslag på fonderna om de väljs utanför syste-

met.  
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Fondavgift Avgift i kr på 33 år Avgift i procent Behållning av kapital

0,05% 1735,20 1,74% 98264,79

0,17% 5781,20 5,78% 94218,80

0,40% 13088,60 13,09% 86911,40

0,50% 16091,14 19,18% 83908,86

1,50% 41079,28 41,08% 58920,72

Fondnamn Genomsnittlig avgift Genomsnittlig avkastning Genomsnittlig TER

AP7 Aktiefond 0,15% 9,61% 0,16%

AMF Aktiefond Sverige 0,20% 17,10% 0,40%

AMF Aktiefond Världen 0,20% 12,25% 0,40%

Swedbank Robur Pension 0,18% 10,75% 0,41%

AMF Balansfond 0,22% 9,96% 0,40%

Swedbank Robur Technology 0,32% 6,56% 1,42%

Swedbank Robur Medica 0,33% 6,19% 1,43%

Didner & Gerge Aktiefond 0,36% 19,74% 1,23%

Swedbank Robur T-80 0,40% 7,89% 1,21%

Swedbank Robur T-70 0,43% 7,04% 1,22%

Tabell 1 Fondavgiftens påverkan på sparat kapital 

 

5.1.2 Genomsnittlig avkastning 

Aktörer som placerar på den finansiella marknaden har alltid förhoppning om en 

positiv avkastning, och enligt De Ridder (2003) definieras avkastning som den för-

tjänst en investering genererar. När avkastning ska studeras är utgångsläget att beakta 

avkastningen utifrån dess aritmetiska medelvärde under den valda tidsperioden. 

Den fond som uppvisar högts genomsnittliga avkastning är Didner & Gerge Aktie-

fond med 19,74 procent. Det är också den fond som har näst högst genomsnittlig 

avgift, vilket avviker från Carharts (1997) hypoteser om att fonder med låga avgifter 

presterar bättre än de med höga avgifter. Dock tyder utfallen på resterande fonder att 

låga avgifter tenderar att ha en högre avkastning, det synliggörs i AMF Aktiefond 

Sverige där en hög avkastning kombineras med en låg avgift. Carharts hypotes stärks 

ytterligare av att Swedbank Robur Technology, Swedbank Robur Medica, Swedbank 

Robur Transfer 80 och Swedbank Robur 70 har uppvisat lägst genomsnittliga av-

kastningar till de högsta genomsnittliga avgifterna. Tabell 14 beskriver den genom-

snittliga avgiften med hänsyn till PPM-rabatt och den genomsnittliga avkastningen 

under perioden 2003-2013. Tabellen beskriver även den genomsnittliga TER-

avgiften för att visa skillnaden mellan fondernas avgifter inom premiepensionssy-

stemet respektive utanför. 

 

Tabell 14 Genomsnittlig årlig avgift efter PPM- rabatt, avkastning och TER-avgift 
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Fondnamn Total PPM avgift Utgående värde år 2013

Didner & Gerge Aktiefond 10411,2 464464,7

AMF Aktiefond Sverige 5542,7 411831,2

AMF Aktiefond Världen 4280,9 285165,9

AMF Balansfond 4274,0 260223,9

Swedbank Robur Pension 8198,3 248608,7

AP7 Aktiefond 2690,5 220797,0

Swedbank Robur Medica 4284,9 170807,1

Swedbank Robur T-70 5026,1 170648,7

Swebank Robur Technology 4393,3 169371,7

5.1.3 Värdeutveckling för insatt kapital mellan 2003-2013 

Jämförelsen hur ett startkapital på 100 000 kronor hade utvecklats under åren 2003-

2013 beroende på val av fond synliggörs i tabell 13.  Didner & Gerge Aktiefond 

uppvisar den högsta värdeutvecklingen där avkastningen i slutet på 2013 ligger på 

464 465 kronor. Avgiften som belastar spararen under samma period ligger avsevärt 

högre än de övriga fondernas. Den kompensation spararen erhåller för betald avgift 

tyder på en skickligt förvaltad fond, dock belyser De Ridder och Råsbrant (2009) att 

enbart skicklighet bör belönas men att det inte är helt enkelt att bedöma vad som för-

orsakat en hög avkastning då placeringar ofta värderas utifrån tidigare prestationer 

men utgör egentligen ingen garanti för framtiden. Den fond som uppvisar lägst utgå-

ende värde är Swedbank Robur Technology där värdet efter elva år är 169 372 kro-

nor. Även i tabell 14 visar fonden näst lägst genomsnittlig avkastning.  

 

Tabell 13 Utgående värde och PPM-avgift 

 

5.1.4 Förvalsalternativet jämfört med bäst och sämst presterande fond 

För att tydliggöra spridningen i utfallen gällande värdeutvecklingen hos studerade 

fonder lyfts den fonder som visat högst respektive lägst värdeutveckling fram.  Dessa 

jämförs med förvalsalternativet AP7 Aktiefond för att åskådliggöra vad ett aktivt 

gentemot ett passivt agerande i val av fonder kan resultera i för spararen. Didner & 

Gerge Aktiefond som presterat bäst visar enligt figur 5 en kurva med kraftigare lut-

ning än den sämst presterande fonden Swedbank Robur Technology som tillsam-

mans med AP7 Aktiefond uppvisar en flackare kurva.  Figur 5 visar även hur Didner 

& Gerge Aktiefond tappade mer än 100 000 kr under året 2008, vilket motsvarar 

nästan hälften av sparat kapital. Trots att fallet var så kraftigt så lyckades fonden 

kompensera det med en avkastning året där på med 83,3 procent. I förvalsalternativet 

AP7 Aktiefond och den sämst presterande fonden Swedbank Robur Technology är 

det negativa fallet inte lika omfattande, likväl är återhämtningen i fonderna inte lika 

markant.  
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Figur 4 Förvalsalternativet jämfört med bäst respektive sämst presterande fond   

  

Figur 5 beskriver hur den bäst presterande fonden Didner & Gerge Aktiefond utvecklats i 

jämförelse med den sämst presterade fonden Swedbank Robur Technology och förvalsal-

ternativet AP7 Aktiefond. Y-axeln visar hur en insättning på 100 000 kronor i respektive fond 

utvecklats under tidsperioden som presenteras på x-axeln. Värdeutvecklingen presenteras i 

intervaller om 50 000 kronor. 

 

5.2 Fondernas prestation efter riskjustering 

För att kunna jämföra olika placeringsalternativ och dess avkastning bör även risken 

som finns i fonden tas i beaktning. Den varians som förekommer i värdeförändringen 

inom fonden förklarar i vilken utsträckning avkastningen avviker från genomsnittlig 

avkastning. Genom att ta roten ur variansen erhålls standardavvikelsen som är ett 

mått på ingående risk. Som Markowitz (1952) beskriver vill rationella investerare ha 

kompensation för den risk de tar i samband med en investering. För att kunna göra 

jämförelser mellan fonders avkastning förklarar De Ridder och Råsbrant (2009) att 

avkastningen måste justeras efter hur stor risken är. En möjlig väg för att erhålla den 

riskjusterade avkastningen är att tillämpa Sharpe-kvoten. En hög Sharpe-kvot tyder 

på att en fond har erhållit en hög avkastning i förhållande till risken. En positiv 

Sharpe-kvot indikerar att fonden har en risktagning som är lönsam, medan en negativ 

Sharpe-kvot visar på att ett riskfritt placeringsalternativ, exempelvis en statsobligat-

ion, hade varit en bättre placering.  

Samtliga av fonderna vi har studerat uppvisar enligt tabell 15 en positiv Sharpe-kvot 

där det högst beräknade medelvärde tillhör AMF Aktiefond Sverige där kvoten upp-

gick till 1,11. Fonden har haft en genomgående hög avkastning, enbart Didner & 

Gerge Aktiefond har haft en högre genomsnittlig avkastning men då till priset av en 

högre risk. Även AMF:s övriga fonder visar vid jämförelse på en hög Sharpe-kvot 

och, som synliggörs i tabell 13, även lyckats frambringa en hög värdeutveckling till 

kostnaden av låg genomsnittlig avgift som synliggörs i tabell 14. Viss försiktighet 

bör beaktas vid tolkning av den höga Sharpe-kvoten för AMF Balansfond då fonden 

faller under kategorin medelriskfond jämför med övriga fonder vilka klassas som 

högriskfonder. AMF Balansfond har även haft den lägsta standardavvikelsen under 
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Fondnamn Sharpe-kvot, 2003-2013 Standardavvikelse, 2003-2013

AMF Aktiefond Sverige 1,11 16,16%

AMF Balansfond 0,99 8,18%

AMF Aktiefond Världen 0,94 13,22%

Didner&Gerge Aktiefond 0,94 18,63%

AP7 Aktiefond 0,82 13,51%

Swedbank Robur Pension 0,75 13,26%

Swedbank Robur T-80 0,63 10,87%

Swedbank Robur Medica 0,43 10,59%

Swedbank Robur T-70 0,34 9,84%

Swedbank Robur Technology 0,27 14,83%

studerad period. Den fond som visar lägst Sharpe-kvot, lägst värdeutveckling samt 

näst lägst genomsnittlig avkastning är Swedbank Robur Technology vilket innebär 

att den framstår som det minst gynnsamma alternativet. Dock visar ingen av fonder-

na en negativ Sharpe-kvot vilket kan tolkas som att fondernas avkastning har komp-

enserat spararen för tagen risk. En tolkning av höga Sharpe-kvoter är att det visar på 

att fondförvaltaren varit skicklig i sina placeringar. Tabell 15 beskriver samtliga fon-

ders genomsnittliga Sharpe-kvot och standardavvikelse under perioden 2003-2013. 

 

Tabell 15 Genomsnittlig Sharpe-kvot och standardavvikelse 

 

5.3 Möjligheter att överprestera marknadsindex  

Ett passivt placerande ämnar följa marknadsindex medan ett aktivt placerande har för 

avsikt att överträffa index. Det förvalda statliga alternativet AP7 Aktiefond beskriver 

att de följer ett världsmarknadsindex vid val av investeringar och försöker därmed 

erhålla en avkastning som speglar marknaden i stort. Enligt Malkiels (2003) teorier 

om den effektiva marknaden, är ett passivt placerande en fullgod placeringsstrategi 

då det på längre sikt inte är möjligt att överprestera marknaden.  

Den genomsnittliga tiden för ett pensionssparande är 33 år och kortare anomalier 

borde inte ge utslag i avkastning i det långa loppet. Dock tyder Didner & Gerge Ak-

tiefond, AMF Aktiefond Sverige, AMF Aktiefond Världen och Swedbank Robur 

Pension på att det är möjligt att prestera bättre än jämförelseindex, åtminstone under 

en elva års-period. En aspekt att ta hänsyn till är att dessa även har högre procentu-

ella avgifter än AP7 Aktiefond. Det är dock endast Didner & Gerge Aktiefond och 

AMF Aktiefond Sverige som haft en högre genomsnittlig risk än AP7 Aktiefond, 

detta kan tyda på att det inte krävs en hög risk för att generera hög avkastning. Vilket 

faller väl med det antagande som Malkiel belyser om att det finns kryphål i den ef-

fektiva marknaden och att anomalier kan förekomma i det fall fondförvaltarna har 

starka incitament till att hitta information som kan generera överavkastning. Överav-

kastning skulle kunna kopplas till ett stort inslag av aktiv fondförvaltning, vilket in 

sin tur kan resultera i kostnader för spararen. I jämförelse med vad Fama (1991) be-

skriver i sin artikel kan marknaden även idag anses befinna sig någonstans mellan 

den svaga marknadsformen och den mellanstarka. Det förekommer överavkastning 
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på flertalet av de studerade fonderna vilket utesluter att stark marknadseffektivitet 

föreligger, då fondförvaltare lyckas hitta vägar att genera högre avkastning än index.  

Kurvorna som synliggörs i figur 3 visar på att AP7 Aktiefonds utveckling efterliknar 

jämförelseindexet MCSI. Den röda kurvan visar AP7 Aktiefonds utveckling och den 

gula kurvan visar jämförelseindex. Kurvorna visar hur AP7 Aktiefond mestadels haft 

en högre värdeutveckling jämfört med indexet. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att AP7 Aktiefond använder sig av den så kallade hävstångseffekten, vilket in-

nebär att både positiva och negativa svängningar som sker på marknaden ger 1,5 

gånger effekt i fonden (Beta-värde). Det vill säga går marknaden upp 100 kronor 

borde AP7 aktiefond då gå upp 150 kronor, och även omvänt förhållande gäller. 

Trenden är uppåtgående under hela perioden förutom under juli-augusti 2011 då en 

rejäl negativ utveckling inträffar. 

 

Figur 3 Samvariation AP7 Aktiefond och MCSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bör tas i beaktning att även då AP7 Aktiefond utger sig för att följa ett världs-

marknadsindex så kan de inte identiskt placera i linje med den, då placeringarna all-

tid sker i efterhand och marknaden är i ständig rörelse. 

5.4 Aktivitet bland pensionsspararna  

I fondspararundersökningen TNS Sifo Prospera (2012) svarar 50 procent av de till-

frågade respondenterna att de gör ett aktivt val av fonder inom premiepensionssy-

stemet. Fortsatt visar undersökningen att risknivån är det näst viktigaste argumentet 

vid val av fond. Riskens betydelse kan sammankopplas med det Hedesström et al. 

(2009) påvisar, av de som är aktiva i valet väljer 67 procent av dessa maximalt antal 

fonder, det vill säga fem fonder i sin portfölj. Detta då riskreducering eftersträvas, 

vilket beskrivs enligt Markowitz (1952) uppfylls när man har en väldiversifierad 

fondportfölj. Dock räcker det inte med att öka antalet fonder i en portfölj utan hänsyn 

måste även tas till korrelationen fonderna emellan. Hedesström et al. förklarar att 

denna okunskap om fonders samvariation leder till individers antagande att, genom 

att de väljer många fonder, sprider sina risker vilket då inte alltid är fallet. Det är inte 

bara individens önskan om en riskreducering som styr valet av många fonder enligt 
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Hedesström et al. (2004), utan även att individen har preferenser att välja skiftande 

då vi får många alternativ presenterade för oss vid ett tillfälle. 

Inom premiepensionsvalet finns det totalt 844 valbara fonder att placera sin pension 

i. Loewenstein (2000) konstaterar att uppfattning hos flertalet ekonomer och besluts-

fattare är att många valmöjligheter anses vara positivt eftersom individers olika be-

hov kan tillfredsställas. Loewenstein belyser dock att studier inom psykologi tenderar 

att visa motsatsen. Många valmöjligheter kan skapa bland annat ångest och osäkerhet 

om individen inte besitter tillräcklig kunskap i frågor som upplevs komplexa. 

Loewensteins tankegångar går i linje med det som TNS Sifo Prosperas fondsparar-

undersökningen (2012) visar, där 50 procent av de som tillfrågades ansågs sig ha 

tillräckliga kunskaper för att göra ett medvetet val. Företrädesvis män, motsvarande 

58 procent, bedömde att de hade tillräcklig kompetens att besluta om sin framtida 

pension medan resultatet för kvinnorna var 34 procent.  

I undersökningen från TNS Sifo Prospera (2012) svarar en tredjedel hur de föredrar 

att staten ansvarar för pensionen, där främsta anledningen anges vara att det är sta-

tens skyldighet och att individen ej önskar ansvar för en sådan komplex fråga. He-

desström et al. (2004) lyfter fram i sin studie hur irrationellt agerande, både hos pro-

fessionella och icke kunniga, kan förvärra redan rådande ineffektivitet på den finan-

siella marknaden och påverka individers privatekonomi negativt. Vidare konstaterar 

Hedenström et al. att även om intresset av att investera i finansiella tillgångar ökade 

drastiskt i samband med införandet av det nya premiepensionssystemet år 2000, så 

indikerar resultaten att individer innehar en överdriven preferens för ett passivt age-

rande och därmed nöjer sig med förvalsalternativet även fast det inte är det mest för-

delaktiga alternativet. Resonemangen som Hedesström et al. argumenterar för stäm-

mer överens med den andel premiepensionssparare som har sitt kapital placerat i 

förvalsalternativet AP7 Såfa. Av samtliga pensionssparare i Sverige har mer än 40 

procent sin premiepension förvaltat av AP7 Såfa.  

När individer ska välja fonder fastställer Hedesström et al. (2004) att beslutet likväl 

påverkas utifrån psykologiska faktorer som av rekommendationer från exempelvis 

myndigheter och andra finansiella rådgivare. Empiriska resultaten från TNS Sifo 

Prospera (2012) styrker detta påstående då 70 procent av de tillfrågade baserar sitt 

val av fonder utifrån rekommendationer av bland annat banker och fondbolag.  

5.4.1 Egna reflektioner om komplexiteten i premiepensionssystemet 

Då vi ämnade undersöka de utvalda fonderna på års-basis uppmärksammade vi svå-

righeter att erhålla rättvisande information gällande risk och avkastning. Utifrån dis-

kussioner med ansvariga för statistisk på Pensionsmyndigheten, fick vi förklaringen 

att risken beräknas löpande hela tiden för att ta med eventuella händelser under inne-

varande år. Dock presenteras avkastningen inte enligt samma principer, utan den 

presenteras enbart efter föregående års utfall. Statistikansvarige på Pensionsmyndig-

heten berättade även att de står under arbete att även presentera data för avkastningen 

löpande på 36 månader för att ge rättvisande bild av fondens prestation. Det sätt som 

information om fondernas avkastning och risk presenteras på idag kan upplevas som 

missvisande, då de baseras på genomsnitt uppmätta under olika långa perioder. Detta 
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kan ge upphov till en skev bild när individer ska jämföra avkastning och risk mellan 

alternativen. 

En annan reflektion som berör svårigheten att få grepp om premiepensionssystemet 

gäller information om vad det kostar att spara i de olika fonderna. Exempelvis var 

informationen om fondrabatten inte något vi kände till i uppstarten av vårt arbete, 

även resultatet från marknadsundersökningens tyder på att det är en väl dold inform-

ation. Det framstår som att fondbolagen föredrar ett sparande utanför systemet där 

avgifterna är betydligt högre men förvaltningsarbetet ändå är densamma. Kombinat-

ion mellan att hitta rättvis information gällande avkastning, risk och fondavgift efter 

rabatt borde skapa ytterligare komplexitet vid utvärdering av olika fondalternativ. 

Det förefaller för oss som att inte ens Pensionsmyndigheten besitter tillräckligt med 

kunskap för att uppfylla systemets syfte anpassat till allmänhetens nytta.  
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6 Slutsats  

Utifrån våra sammanställningar av de tio mest populära fonderna inom premiepens-

ionssystemet, kan vi utläsa hur det generellt gäller att höga avgifter inte tenderar att 

ge en högre avkastning. Fyra av fem av Swedbank Roburs fonder har de högsta ge-

nomsnittliga avgifterna men till den lägsta genomsnittliga avkastningen. Samma fon-

der visar på, som vi ser i tabell 13, den lägsta värdeutvecklingen vid en insättning av 

100 000 kronor i början av 2003 som tas ut i slutet av 2013. Denna låga värdeut-

veckling har resulterat i att den totala avgiften i kronor under samma period blir låg. 

Men även om de låga avgifterna uppgår till drygt hälften av den bäst presterade fon-

den, föreligger det inget argument att satsa sin premiepension i dessa fonder eftersom 

de lägre avgifterna inte står i relation till övriga fonders värdeutveckling. Samtliga av 

Swedbank Roburs fonder ligger i botten gällande dess Sharpe-kvot, de har alltså ge-

nerat den minst gynnsamma riskjusterade prestationen. 

Swedbank Robur Technology är den fond som visat sig vara det sämsta alternativet 

under studiens period, vilket troligen beror på placeringsinriktningen mot informat-

ionsteknologisektorn. Vi kan anta att till följd av att IT- bubblan sprack i början av 

2000-talet förlorade fonden sin styrka och det verkar som den inte lyckats återhämta 

sig efter det. Dock anser vi ändå att IT-sektorns roll har förstärkts de senaste åren i 

och med utvecklingen av exempelvis smartphones, surfplattor och sociala medier, 

men detta är inget som avspeglas i fondens genomsnittliga värdeutveckling under 

studerad period. För oss ter det sig anmärkningsvärt att fonden är så pass populär i 

premiepensionsvalet sett till dess utveckling. Det skulle kunna förklaras av att 

fondsparare dels fortsatt tror på branschen och dess tillväxt, dels att sparare tenderar 

att hålla fast vid en fond trots att den genererat låga resultat.  

Som stöd till Carharts (1997) teorier, uppvisar samtliga av AMF:s fonder att låga 

avgifter har gett högre avkastning jämfört med Swedbank Roburs samtliga fonder. 

Den fond som uppvisar bäst resultat av dessa är AMF Aktiefond Sverige som endast 

placerar på svenska aktiemarknaden. En trolig slutsats utifrån detta är att kännedom 

om den inhemska marknaden underlättar analys av olika placeringsalternativ då när-

heten till bolagsstyrelserna och därmed information om bolagets förutsättningar före-

ligger. Sverige har även lyckats klara sig bättre än många andra länder under skakiga 

ekonomiska tider.   

Den fond som sticker ut från de övriga fonderna och teorin om att höga avgifter inte 

ger bättre avkastning är Didner & Gerge Aktiefond. Enligt vår studie har fonden 

skapat högst värdeutveckling men till den klart högsta avgiften. Relationen mellan 

den fondens avkastning och det pris spararen fått betala får valet ändock att framstå 

som den mest profitabla placeringen. Om vi ställer denna fond mot den fond som 

presterat sämst, Swedbank Robur Technolgy, har Didner & Gerge Aktiefond genere-

rat drygt 300 000 kronor mer i avkastning under åren 2003-2013, mot en avgifts-

skillnad på 6000 kronor. Detta visar på att ett aktivt val kan vara både givande men 

även ett onödigt engagemang.  
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Förvalsalternativet AP7 Aktiefond har visat sig vara en medelpresterande fond som 

inte utmärker sig åt något håll. Det enda som kan konstateras är att de har den absolut 

lägsta avgiften. Även om fonden presterat relativt bra är det inte ett skäl starkt nog att 

vara passiv i sitt premiepensionsval. En aspekt, med hänsyn till att dryga 40 procent 

av pensionsspararna har sina pengar placerade i fonden, kan vara att individer till 

följd av känsla av okunskap föredrar att staten hanterar premiepensionen.   

En fråga som väckts är att även om man som individ kan dra fördelar av att vara ak-

tiv i sitt val krävs det ändå stort engagemang och tid för efterforskningar, vilket troli-

gen inte lockar majoriteten av de svenska pensionsspararna. Resultatet av det är att 

premiepensionssystemet blir fördelaktigt för den grupp individer som innehar kun-

skaper och vilja. Trots det är samtliga finansiärer till systemet genom att det betalas 

med hjälp av skattemedel. Frågan är om det ens är möjlig att sätta sig in i systemet då 

det är så omfattande och så komplext. Utifrån studerad undersökning verkar det li-

kaså som att individen litar blint på auktoriteter inom området och följer givna re-

kommendationer. Det är troligt att rekommendationerna baseras utifrån fondbolagens 

vinstintressen. Vi ställer oss frågande till varför systemet infördes år 2000 och finner 

den enda rimliga förklaringen att det saknades pengar i staten, varav de fick ta hjälp 

av fondbolag. Om resonemanget ska dras till sin spets, kan införandet av premie-

pensionsvalet baseras på att staten avsäger sig viss del av ansvaret och på så vis 

undgå kritik, nu har individen sig själv att skylla om pensionsutvecklingen inte går 

som förväntat. Detta leder fram till våra förslag på vidare forskningar då vi anser att 

det vore intressant att närmare betrakta varför staten gav samtliga pensionssparare 

ansvar när det uppenbarligen inte fanns kunskap eller ens vilja att spela på lotteri 

gällande sitt framtida levebröd.   

Att försöka besvara vår frågeställning om individen tjänar på att välja eller att välja 

att inte välja i premiepensionsvalet utmynnar resonemangen, utifrån våra resultat, i 

att det tenderar att vara fördelaktigt att välja. Det krävs dock att man lägger ner stor 

tid i att sätta sig in i systemet och göra efterforskningar mellan 844 valbara fonder, 

ett enormt tidskrävande arbete. Men till syvende och sist kvarstår ändå att historiska 

händelser inte garanterar framtida prestationer, vilket skulle kunna innebära att det 

stora engagemanget är bortkastad tid.    
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